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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คู่มือ
สิทธิมนุษยชนศึกษา

สำาหรับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้
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สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และส่ีอำาเภอของจังหวัดสงขลา ท่ีมีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากการไม่เคารพในความ 
แตกต่าง การปฏิเสธความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต เป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทย การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
มีสาเหตุมาจากอคติทางชาติพันธ์ุ การแบ่งแยกผู้คนออกตามกลุ่มศาสนา 
กลุ่มความเช่ือบางส่วนมีสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติ ท้ังจากฝ่าย
เจ้าหน้าท่ีรัฐและจากฝ่ายผู้ก่อการ ท่ีใช้ความแตกต่างทางเช้ือชาติและ
ศาสนามาเป็นประเด็นในการจุดประเด็นความขัดแย้ง สร้างรอยปริแยก 
ทางสังคม จนก่อให้เกิดการเรียกร้องหาความเป็นธรรม ความยุติธรรม 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม หรือสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิในข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรม ท้ังท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ี หรือการเลือกปฏิบัติ 
โดยนโยบาย กฎหมายระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติ การท่ีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ใช้มาตรการแข็งกร้าวปิดล้อมจับกุมชาวบ้านและผู้ต้องสงสัยแบบ 
“เหมารวม” ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้สึกและสัมผัสถึงการได้รับ
ความไม่เป็นธรรม

สำาหรับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย องค์ความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชนท่ีแพร่หลายในหลายประเทศท่ัวโลก นับว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ท่ียังไม่มีการเรียนการสอน การเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว 

สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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จึงเป็นการจุดประกายและสร้างพ้ืนท่ีทางวิชาการด้าน “สิทธิมนุษยชน”
แก่สังคม อันจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน ถกเถียง ปรึกษาหารือ ทำาความเข้าใจ 
และแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับปัญหาการละเมิดและการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบริบท 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับการทำางานเพ่ือการพิทักษ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน 
สร้างความเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือขจัดปัญหาความเหล่ือมล้ำา 
ในสิทธิด้านต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงและใช้กระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติและช่วยเหลือในการแก้ไขเยียวยา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าว จึงเห็นควร 
ให้มีการจัดทำา “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือส่งเสริมให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
ภาควิชาการ ภาคราชการ ตลอดจนนักศึกษา ทนายความ ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ท้ังชาวไทยพุทธ 
และชาวมลายูมุสลิม ท่ีจะได้รับทราบเน้ือหา เจตนารมณ์และความหมาย 
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาไคโรว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน รวมท้ังเข้าใจข้ันตอนและวิธีการร้องเรียนหากถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน ท้ังน้ี จะได้จัดพิมพ์เป็นฉบับภาษายาวี สำานวนปัตตานี 
อีกเล่มหน่ึง ซ่ึงจะเป็นการลดอุปสรรคประการสำาคัญในด้านภาษาและ 
สร้างความเข้าใจต่อความรู้ ความหมายและข้ันตอนในการร้องเรียน 
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หากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเป็นคู่มือท่ีสร้างความเข้าใจและให้การ 
ยอมรับต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบ อันจะนำาไปสู่การสร้างและเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
โดยส่งเสริมการเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ปัญหาด้วยสันติวิธี การเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นวิถีทางหน่ึง
ท่ีสำาคัญซ่ึงจะนำาความสันติสุขให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างแท้จริง

	 ศาสตราจารย์อมรา	พงศาพิชญ์
 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คำานำา

ปัญหาความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นประเด็นปัญหาสำาคัญท่ีก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง 
ท้ังสิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการประกอบ
อาชีพ สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำานวนมาก ผู้ได้รับผลกระทบมีท้ัง
ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ก่อการและประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังไทยพุทธและไทยมุสลิม

คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตระหนัก 
ดีว่าปัญหาสำาคัญประการหน่ึง คือ ปัญหาการไม่เคารพในความแตกต่าง 
ทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และประชาชนในพ้ืนท่ียังมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองปรัชญาและหลักการของ “สิทธิมนุษยชน” น้อยมาก 
เพราะเข้าใจว่าเป็นเคร่ืองมือของชาติตะวันตกและไม่ทราบว่าจะสอดคล้อง
หรือขัดแย้งกับหลักการในศาสนาอิสลามท่ีตนนับถือหรือไม่ รวมท้ังไม่รู้ 
ช่องทางในการร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาหากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในการน้ี คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้จัดทำา “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ข้ึน เพ่ือเป็นการทำาความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
และหลักสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม โดยเน้ือหาประกอบด้วย
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ส่วนท่ี	1	
• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights : UDHR)
• ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Cairo Declaration 

of Human Rights)

ส่วนท่ี	2	 บทความทางวิชาการจากนักวิชาการมลายูมุสลิม 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. รากฐานคำาสอนเร่ืองสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม 
 โดย ดร. มะรอนิง สาแลมิง  
2. อิสลามกับสิทธิมนุษยชนในโลกปัจจุบัน 
 โดย อาจารย์มัสลัน มาหะมะ      
3. บางประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและอิสลาม
 โดย อาจารย์อับดุลสุโก ดินอะ   
4. สิทธิมนุษยชนในอิสลามท่ีปรากฏอยู่ในธรรมนูญมะดีนะฮ์

กับการรับรองสิทธิเสรีภาพ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948)

 โดย นายหมัดเฟาซี  รูบามา
5. อิสลามกับสิทธิของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่าง

เพศ 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี

นอกจากน้ี ในภาคผนวกยังได้อธิบายถึงช่องทางการร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พร้อมท้ังแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง
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ท้ังน้ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใคร่ขอขอบคุณ
อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทุกท่านท่ีกรุณาให้คำาปรึกษา นักวิชาการทุกท่านท่ีได้
อนุญาตให้นำาบทความทางวิชาการมาบรรจุอยู่ในคู่มือฉบับน้ี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง นายโชคชัย วงษ์ตานี  ซ่ึงกรุณาทำาหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการ 
และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า “คู่มือ
สิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
จะเป็นประโยชน์สำาหรับนักวิชาการ ผู้นำาศาสนา นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้จัดพิมพ์คู่มือท่ีเป็นฉบับภาษายาวี สำานวน 
ปัตตานีแยกไว้ต่างหากอีก 1 เล่ม ด้วย

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 สิงหาคม 2558
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บทบรรณาธิการ

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา การเกิดข้ึนของรายการ 
“สิทธิวิวาทะ” ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นับเป็นรายการ 
โทรทัศน์ท่ีนับได้ว่าก่อให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดด้าน “สิทธิมนุษยชน” และ 
“สิทธิมนุษยชนศึกษา” ท่ีส่งเสริมและสร้างกระบวนการพูดคุย ถกเถียง 
ปรึกษาหารือในเร่ือง “สิทธิ” ในแง่มุมต่างๆ ของคนในพ้ืนท่ีปาตานี/จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ความน่าสนใจอยู่ท่ีการต้ังช่ือหัวข้อ/ช่ือตอนต่างๆ ท่ีนำามา 
วิวาทะกัน อาทิ “ประชาหารือ สู่การสร้างสันติภาพ” “อยู่กับความแตกต่าง..
อย่างสันติ” “ฮิญาบ...ศรัทธาท่ีต้องแลก” “ทวิภาษา : อัตลักษณ์ไทยเสียไป 
หรือไม่” “นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม” “ศิลปะวัฒนธรรมกับสันติภาพ”
และ ช่ือตอน “กฎหมายพิเศษ...สำาหรับใคร” ซ่ึงเป็นหัวข้อในการวิวาทะ
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผู้ท่ีอยู่ในฐานะเหย่ือความรุนแรง ทนายความผู้รักษากฎหมาย 
และผู้มีหน้าท่ีสร้างสันติภาพจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เก่ียวกับการบังคับใช้ 
และการอำานวยความยุติธรรม ก่อให้เกิดมุมมองต่อปัญหาและอุปสรรค 
อันเกิดจากการใช้กฎหมายพิเศษในหลากหลายมิติ หรืออีกตอนท่ีว่าด้วย 
“ความม่ันคงแห่งรัฐ กับความม่ันคงของมนุษย์อะไรต้องมาก่อน ?” เป็นการ
วิวาทะถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ 
เปิดพ้ืนท่ีให้มีการทำาความเข้าใจและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ถึงเหตุผล
ต่างๆ ท่ีรัฐจำาต้องใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น กฎหมายพิเศษ แต่ในมุมกลับ
กันก็ถูกมองว่ากฎหมายดังกล่าวสร้างปัญหา จำากัดสิทธิและก่อให้เกิด 
ความไม่ม่ันคงแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน นับว่าเป็นความก้าวหน้า 
ของคนในพ้ืนท่ีปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างย่ิง ภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี แต่ยังมีพ้ืนท่ีปลอดภัยในการส่ือสาร 

จ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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แลกเปล่ียนมุมมองระหว่างกัน อีกท้ังประเด็นการพูดคุยเหล่าน้ีมิค่อย 
ปรากฏให้เกิดการถกเถียงและแลกเปล่ียนในท่ีสาธารณะมากนักในพ้ืนท่ี 
ปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาก่อนหน้า

จากการวิวาทะในหลากหลายหัวข้อดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างคน 
สร้างความรู้และเพ่ิมมุมมองใหม่ในการพูดคุยกันในเร่ืองสิทธิของตนเอง 
สิทธิชุมชน สิทธิท้องถ่ินของคนในพ้ืนท่ี เกิดความสนใจในหมู่คนรุ่นใหม่ 
นักศึกษา ปัญญาชน นักกิจกรรมและภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีหันมา 
ร่วมกันทำางานในด้านสิทธิและการอำานวยความยุติธรรม ทำาให้ประเด็นเร่ือง 
สิทธิของตนเอง สิทธิท้องถ่ินได้รับการหยิบยก ถูกนำามาแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
ในสังคมใหญ่ และเกิดการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิด 
การริเร่ิมในการแสวงหาหนทาง วิธีการในการสร้างแนวทางคุ้มครอง ปกป้อง 
พิทักษ์สิทธิและอำานวยความยุติธรรมแก่คนในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหน่ึงใน
การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเลือกใช้การวิวาทะอย่างสันติวิธี นับเป็นรายการ
โทรทัศน์ท่ีประสบความสำาเร็จในการส่งเสริม และให้การศึกษาแก่สาธารณะ 
และเป็นวิธีการส่ือสารสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาแก่คนในพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอดีตผู้คนท่ัวไปมักไม่คุ้นชิน 
และเปิดรับกับคำาว่า “สิทธิมนุษยชน” มากนัก เน่ืองจากเป็นแนวคิดใหม่ และเป็น 
กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีมักถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือของประเทศมหาอำานาจและ 
ชาติตะวันตก อีกท้ังขาดการศึกษาเปรียบเทียบว่าแนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
หรือขัดแย้งกับหลักการศาสนาซ่ึงคนพ้ืนท่ีนับถืออยู่ก่อนแล้วหรือไม่ อย่างไร 
แม้กระท่ังปัญญาชนชาวมลายูมุสลิม ยังเกิดการต้ังคำาถามว่า “สิทธิมนุษยชน”
ในภาษามลายูถ่ินปาตานีมีศัพท์บัญญัติน้ีอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ ถ้ามีหรือต้อง
บัญญัติใหม่เราจะเรียก “สิทธิมนุษยชน” ศัพท์คำาน้ีในภาษามลายูว่าอย่างไร

ฉคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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สิทธิมนุษยชน /Human Rights /Hak Asasi Manusia

ในฐานะแนวคิดท่ี “ถูกนำาเข้า” ท้ังในกรณีของประเทศไทย 
ท่ีหลักการ/ปฏิญญาน้ีถูกนำามาปรับใช้ในสังคมประเทศ หลังปี พ.ศ. 2542 
เม่ือรัฐบาลออกพระราชบัญญัติให้มีผลในทางกฏหมายและท่ีปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิด เร่ือง “สิทธิมนุษยชน” ถูกนำามากล่าวถึง 
อย่างแพร่หลายมากข้ึนภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หลังปี พ.ศ. 2547 
จึงถูกคำาถามถึงประโยชน์ ท่ีมาและเป้าประสงค์ของแนวคิดน้ี ซ่ึงอาจ
ต่างจากความสนใจของคนในสังคมไทยโดยภาพรวม แต่ในพ้ืนท่ีปาตานี/ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมุมมองของคนส่วนใหญ่ในท้องถ่ินน้ัน แนวคิด 
หลักการจะยึดหลักการศาสนาเป็นท่ีต้ังและมีหลักศรัทธาในทางธรรมท่ี
เช่ืออยู่ก่อนแล้วว่า ชะตากรรม ร่างกายและชีวิตมนุษย์ถือเป็นกรรมสิทธิ 
ของพระผู้เป็นเจ้า หากแต่ในศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติท่ีกำากับและส่งเสริม 
เร่ืองการปกป้องและดำารงไว้ซ่ึงความเป็นธรรมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน

ประเทศมาเลเซีย เพ่ือนบ้านท่ีต้ังอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นหน่ึงในประเทศมุสลิมท่ีเปิดรับและมี
กระบวนการพัฒนาแนวคิดและขับเคล่ือนงานด้านสิทธิมนุษยชน นับต้ังแต่ 
ปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) เป็นต้นมา ในภาคปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ เกิดการขยายงาน 
และองค์ความรู้ในทางวิชาการ และการขับเคล่ือนในสังคม กฏหมาย 
และการเมือง ในประเทศมาเลเซียมีการกล่าวถึงประเด็นเร่ืองสิทธิ 
ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในสภาผู้แทนราษฎรและแวดวงวิชาการ ครอบคลุม 
ประเด็นเร่ืองเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม และการเคล่ือนไหว 

ช คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพทางการเมือง สิทธิเด็ก สิทธิสตรี 
สิทธิผู้พิการ สิทธิของคนพ้ืนเมือง สิทธิของพนักงาน สิทธิของบุคคล 
ภายใต้การจับกุม สิทธิของบุคคล ในการพิจารณาคดี สิทธิของผู้ต้องขัง 
รวมท้ังเร่ืองศาลอิสลาม และปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ 
ขอบเขตการลงโทษ การถกเถียงทางการเมือง และการกลุ่มเคล่ือนไหว 
ด้านสิทธิมนุษยชน ท้ังหมดล้วนแล้วแต่เก่ียวข้อง และเช่ือมโยงกับพันธกิจ 
ด้านการพัฒนา และปกป้องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และยังทำางาน 
เช่ือมโยงร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน

ในกรณีของปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย จึงมีข้อท้าทาย 
อีกหลายด้านท่ีกำาลังได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการผลักดัน 
สนับสนุน ส่งเสริมร่วมกันจากหลายภาคส่วน ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กร 
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรภาควิชาการ ภายใต้การสนับสนุนของ 
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ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ี สามารถได้รับการปกป้อง ก่อให้เกิดการเคารพในศักด์ิศรี 
มีความเสมอภาคและมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอกัน

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration

of Human Rights : UDHR)

เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ท่ีประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ได้มีข้อมติรับรองปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพ้ืนฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานท่ีประเทศสมาชิก
สหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำาเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของประชาชนท่ัวโลก ท้ังน้ี ประเทศไทยเป็นหน่ึงในส่ีสิบแปดประเทศแรก 
ท่ีลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับน้ีในการประชุมดังกล่าว ซ่ึงจัดข้ึน 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส

คำาปรารภ
ด้วยเหตุท่ีการยอมรับศักด์ิศรีประจำาตัวและสิทธิซ่ึงเสมอกัน 

และไม่อาจโอนแก่กันได้ของสมาชิกท้ังปวงแห่งครอบครัวมนุษย์ เป็นรากฐาน
ของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในพ้ืนพิภพ
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ด้วยเหตุท่ีการเมินเฉย และการดูหม่ินเหยียดหยามสิทธิมนุษยชน 
ได้ก่อให้เกิดการกระทำาอันป่าเถ่ือน โหดร้ายทารุณ ซ่ึงได้กระทบกระเทือน
มโนธรรมของมนุษยชาติอย่างรุนแรง และโดยเหตุท่ีได้มีการประกาศปณิธาน
อันสูงสุดของสามัญชนว่า ถึงวาระแห่งโลกแล้วท่ีมนุษย์จะมีเสรีภาพในการ
พูดและในความเช่ือถือ รวมท้ังมีเสรีภาพจากความกลัวและความต้องการ

ด้วยเหตุท่ีเป็นส่ิงจำาเป็นท่ีสิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครอง 
โดยหลักนิติธรรม ถ้าไม่พึงประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบีบบังคับให้หาทางออก
อันเป็นหนทางสุดท้ายโดยการกบฏต่อทรราชและการกดข่ี

ด้วยเหตุท่ีเป็นความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะส่งเสริมพัฒนาการแห่ง 
ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างชาติต่างๆ

ด้วยเหตุท่ีประดาประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตร 
ถึงความเช่ือม่ันในสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ในศักด์ิศรีและคุณค่าของบุคคล
และในความเสมอกันแห่งสิทธิของท้ังชายและหญิง และได้ตัดสินใจท่ีจะ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม ตลอดจนมาตรฐานแห่งชีวิต ให้ท่ีดีข้ึน 
ให้มีเสรีภาพมากข้ึน

ด้วยเหตุท่ีรัฐสมาชิกได้ปฏิญาณท่ีจะให้ได้มาซ่ึงการส่งเสริม การเคารพ 
และการถือปฏิบัติสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานอย่างสากล โดยการ
ร่วมมือกับสหประชาชาติ

ด้วยเหตุท่ีความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวน้ี 
มีความสำาคัญย่ิง เพ่ือให้ปฏิญญาน้ีเกิดสัมฤทธ์ิผลอย่างเต็มเป่ียม
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ดังน้ัน บัดน้ี สมัชชาจึงประกาศให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
น้ีเป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำาเร็จสำาหรับประชาชนท้ังหลายและ
ประชาชาติท้ังปวง ด้วยจุดประสงค์ท่ีจะให้ปัจเจกบุคคลทุกผู้ทุกนาม และองค์กร 
ของสังคมทุกหน่วย มีการระลึกเสมอถึงปฏิญญาน้ี พยายามส่ังสอนและ 
ให้การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ี และด้วย
มาตรการท่ีเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้า ท้ังในและระหว่างประเทศ เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงการยอมรับและการถือปฏิบัติต่อสิทธิเหล่าน้ันสากล และได้ผลท้ังใน 
หมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และในหมู่ประชาชนแห่งดินแดนท่ีอยู่ภายใต้
ดุลอาณาของรัฐสมาชิก ดังกล่าว

ข้อ 1  
มนุษย์ท้ังหลายเกิดมามีอิสระเสรีและเท่าเทียมกัน ท้ังศักด์ิศรี 

และสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควร
ปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพ่ีน้อง

ข้อ 2  
บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไว้ในปฏิญญาน้ี 

ท้ังน้ี โดยไม่มีการจำาแนกความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติ หรือสังคม 
อันเป็นท่ีมาเดิม ทรัพย์สิน กำาเนิด หรือสถานะอ่ืนใด

นอกจากน้ี การจำาแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะ 
ทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศ หรือ
ดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะทำามิได้ ท้ังน้ี ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราช 
อยู่ในความพิทักษ์มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจำากัดแห่งอธิปไตย
อ่ืนใด
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ข้อ 3 
บุคคลมีสิทธิในการดำารงชีวิต ในเสรีธรรมและในความม่ันคง 

แห่งร่างกาย

ข้อ 4 
บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ในภาวะจำายอมใดๆ มิได้ 

การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ในทุกรูปแบบ

ข้อ 5 
บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑ์ ซ่ึงทารุณ 

โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือหยามเกียรติมิได้

ข้อ 6 
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า 

ณ ท่ีใด

ข้อ 7 
ทุกคนต่างเสมอกันในกฎหมายและชอบท่ีจะได้รับความคุ้มครอง 

ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนชอบท่ีจะ
ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอหน้าจากการเลือกปฏิบัติใดๆ และจากการยุยง 
ส่งเสริมให้เกิดการเลือกปฏิบัติดังกล่าว

ข้อ 8 
บุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาอย่างได้ผลโดยศาลซ่ึงมีอำานาจ 

แห่งชาติ เน่ืองจากการกระทำาใดๆ อันละเมิดต่อสิทธิข้ันมูลฐาน ซ่ึงตนเอง 
ได้รับตามรัฐธรรมนูญ หรือจากกฎหมาย
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ข้อ 9 
บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศ โดยพลการมิได้

ข้อ 10 
บุคคลชอบท่ีจะเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ ในอันท่ีจะได้รับการ

พิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล ซ่ึงเป็นอิสระและไร้อคติใน
การวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจนข้อท่ีตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา

ข้อ 11 
(1) บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะได้รับ 

การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธ์ิจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตาม
กฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ท่ีซ่ึงตนได้รับหลักประกันท้ังหมด
ท่ีจำาเป็นในการต่อสู้คดี

(2) บุคคลใดจะถูกถือว่ามีความผิดอันมีโทษทางอาญาเน่ืองด้วย 
การกระทำาหรือละเว้นการกระทำาการใดๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศ หรือ
กฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะท่ีมีการกระทำาน้ัน มิได้ระบุว่าเป็นความผิด 
ทางอาญาและโทษท่ีจะลงแก่บุคคลน้ันจะหนักกว่าโทษท่ีใช้อยู่ ในขณะท่ี 
การกระทำาความผิดทางอาญาน้ันไม่ได้

ข้อ 12 
การเข้าไปแทรกสอดโดยพลการในกิจส่วนตัว ครอบครัว เคหะสถาน

การส่งข่าวสาร ตลอดจนการลบหลู่เกียรติยศและช่ือเสียงของบุคคลน้ัน 
จะทำามิได้ ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการ 
แทรกสอดและลบหลู่ดังกล่าว
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ข้อ 13 
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการเคล่ือนย้าย และในถ่ินท่ีอยู่

ภายในขอบเขตดินแดนของแต่ละรัฐ
(2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเดินทางออกจากประเทศใดๆ รวมท้ังประเทศ 

ของตน และท่ีจะกลับคืนสู่ประเทศของตน

ข้อ 14 
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพักพิงในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือล้ีภัย 

จากการกดข่ีข่มเหง
(2) สิทธิน้ีจะอ้างถึงมิได้ในกรณีการฟ้องคดี ซ่ึงโดยความจริงเกิดจาก

ความผิดท่ีไม่ใช่เร่ืองการเมืองหรือจากการกระทำาท่ีขัดต่อความมุ่งประสงค์ 
และหลักการของสหประชาชาติ

ข้อ 15 
(1) บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ
(2) การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือการปฏิเสธสิทธิท่ีจะเปล่ียน

สัญชาติของบุคคลใดน้ันจะกระทำามิได้

ข้อ 16 
(1) ชายและหญิงเม่ือเจริญวัยบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิท่ีจะสมรส 

และท่ีจะสร้างครอบครัวโดยไม่มีการจำากัดใดๆ เน่ืองจากเช้ือชาติ สัญชาติ 
หรือศาสนาบุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในเร่ืองการสมรส ในระหว่าง
การสมรสและในการขาดการสมรส

(2) การสมรสจะกระทำาได้ก็โดยความยินยอมอย่างเสรีและเต็มใจ 
ของคู่บ่าวสาวผู้ต้ังใจจะกระทำาการสมรส
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(3) ครอบครัว คือ กลุ่มซ่ึงเป็นหน่วยธรรมชาติและพ้ืนฐานของ 
สังคมและชอบท่ีจะได้รับการคุ้มครองโดยสังคมและรัฐ

ข้อ 17 
(1) บุคคลมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยลำาพังตนเอง 

และโดยการร่วมกับผู้อ่ืน
(2) การยึดเอาทรัพย์สินของบุคคลใดไปเสียโดยพลการกระทำามิได้

ข้อ 18 
บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิน้ี 

รวมถึงเสรีภาพท่ีจะเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือ และเสรีภาพท่ีจะแสดง 
ให้ศาสนา หรือความเช่ือถือ ประจักษ์ในรูปของการส่ังสอน การปฏิบัติกิจ 
ความเคารพ สักการะบูชา สวดมนต์ และการถือปฏิบัติพิธีกรรม ไม่ว่า 
โดยลำาพังตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืนในประชาคม และในท่ีสาธารณะหรือส่วนตัว

ข้อ 19
บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธิน้ี 

รวมถึงเสรีภาพท่ีจะยึดม่ันในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอด และท่ีจะ
แสวงหารับ ตลอดจนแจ้งข่าว รวมท้ังความคิดเห็นโดยผ่านส่ือใดๆ และโดย 
มิต้องคำานึงถึงเขตแดน

ข้อ 20
(1) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ
(2) การบังคับให้บุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะทำามิได้
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ข้อ 21
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตน ไม่ว่า

โดยตรง หรือโดยผู้แทนซ่ึงผ่านการเลือกอย่างเสรี
(2) บุคคลมีสิทธิเข้าถึงเท่ากันในบริการสาธารณะในประเทศตน
(3) เจตจำานงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอำานาจของรัฐบาล 

เจตจำานงน้ีจะแสดงออกโดยการเลือกต้ังเป็นคร้ังเป็นคราวอย่างแท้จริง 
ด้วยการให้สิทธิออกเสียงอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน และโดยการลงคะแนน
ลับ หรือวิธีการลงคะแนนอย่างเสรีท่ีคล้ายคลึงกัน

ข้อ 22 
ในฐานะสมาชิกของสังคม ด้วยความเพียรพยายามของชาติ ตลอดจน 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ และโดยสอดคล้องกับการจัดระเบียบ 
และทรัพยากรของแต่ละรัฐ บุคคลมีสิทธิในความม่ันคงทางสังคม และชอบ 
ท่ีจะได้รับผลแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจำาเป็นต่อ
ศักด์ิศรีและการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเสรีของตน

ข้อ 23
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะทำางาน ท่ีจะเลือกงานอย่างเสรี ท่ีจะมีสภาวะ

การทำางานท่ียุติธรรมและพอใจ และท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากการว่างงาน
(2) บุคคลมีสิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากันสำาหรับการทำางานท่ี 

เท่ากัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ
(3) บุคคลผู้ทำางานมีสิทธิในรายได้ซ่ึงยุติธรรมและเอ้ือประโยชน์ 

เพ่ือให้ประกันแก่ตนเองและครอบครัว ให้การดำารงชีวิตมีค่าควรแก่ศักด์ิศรี 
ของมนุษย์ และถ้าจำาเป็นก็ชอบท่ีจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม
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(4) บุคคลมีสิทธิท่ีจะก่อต้ังและเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน เพ่ือ
ความคุ้มครองผลประโยชน์ของตน

ข้อ 24 
บุคคลมีสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมท้ังการจำากัดเวลา

ทำางานท่ีชอบด้วยเหตุผล และมีวันหยุดคร้ังคราว ท่ีได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 25
(1) บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสำาหรับสุขภาพ 

และความอยู่ดีของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เส้ือผ้า ท่ีอยู่อาศัย 
การรักษาพยาบาล และบริการสังคมท่ีจำาเป็น และสิทธิในความม่ันคง ใน
กรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นหม้าย วัยชรา หรือการขาดปัจจัยใน
การเล้ียงชีพอ่ืนใดในพฤติการณ์อันเกิดจากท่ีตนจะควบคุมได้

(2) มารดาและบุตรชอบท่ีจะได้รับการดูแล ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
เด็กท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นบุตรในหรือนอกสมรส ย่อมได้รับการคุ้มครอง 
ทางสังคมเช่นเดียวกัน

ข้อ 26
(1) บุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะเป็นส่ิงท่ีให้เปล่าโดยไม่คิด 

มูลค่า อย่างน้อยท่ีสุดในช้ันประถมศึกษาและข้ันพ้ืนฐาน ข้ันประถมศึกษา 
ให้เป็นการศึกษาภาคบังคับ ข้ันเทคนิค และข้ันวิชาชีพ เป็นการศึกษาท่ีจะ
ต้องจัดมีข้ึนโดยท่ัวๆ ไป และข้ันสูงเป็นข้ันท่ีจะเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้โดย 
เสมอภาคตามความสามารถ

(2) การศึกษาจะมุ่งไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มท่ี 
และเพ่ือเสริมพลังเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันมูลฐานให้แข็งแกร่ง
ท้ังจะมุ่งเสริมความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพในระหว่างประชาชาติ 
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กลุ่มเช้ือชาติ หรือกลุ่มศาสนา และจะมุ่งขยายกิจกรรมของสหประชาชาติ 
เพ่ือการธำารงไว้ซ่ึงสันติภาพ

(3) ผู้ปกครองมีสิทธิก่อนผู้อ่ืนท่ีจะเลือกชนิดของการศึกษาสำาหรับ
บุตรหลานของตน

ข้อ 27
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมการใช้ชีวิตทางด้านวัฒนธรรม 

ในประชาคมอย่างเสรี ท่ีจะพึงใจในศิลปะ และมีส่วนในความคืบหน้า 
และคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

(2) บุคคลมีสิทธิในการรับความคุ้มครองประโยชน์ทางด้านศีลธรรม 
และทางวัตถุ อันเป็นผลได้จากการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม 
และศิลปะ ซ่ึงตนเป็นเจ้าของ

ข้อ 28 
บุคคลชอบท่ีจะได้รับประโยชน์จากระเบียบสังคมและระหว่าง

ประเทศ อันจะอำานวยให้การใช้สิทธิและเสรีภาพ บรรดาท่ีได้ระบุในปฏิญญา
น้ีทำาได้อย่างเต็มท่ี

ข้อ 29
(1) บุคคลมีหน้าท่ีต่อประชาคม อันเป็นท่ีเดียวซ่ึงบุคลิกภาพ 

ของตนจะพัฒนาได้อย่างเสรีและเต็มความสามารถ
(2) ในการใช้สิทธิและเสรีภาพ บุคคลต้องอยู่ใต้เพียงเช่นท่ีจำากัด 

โดยกำาหนดแห่งกฎหมายเฉพาะ เพ่ือความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซ่ึงการยอมรับ 
และการเคารพโดยชอบในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ข้อกำาหนดอันยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชาติ 
และสวัสดิการท่ัวๆ ไปในสังคมประชาธิปไตย
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(3) สิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ี มิว่าจะด้วยกรณีใดจะใช้ให้ขัดกับ 
ความมุ่งประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้

ข้อ 30
ข้อความต่างๆ ตามปฏิญญาน้ี ไม่เปิดช่องท่ีจะแปลความได้ว่า 

ให้สิทธิใดๆ แก่รัฐ กลุ่มชนหรือบุคคลใดๆ ท่ีจะประกอบกิจกรรม หรือกระทำา
การใดๆ อันมุ่งต่อการทำาลายสิทธิ และเสรีภาพใดๆ บรรดาท่ีได้ระบุไว้ 
ในบทบัญญัติฉบับน้ี
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ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Cairo Declaration of Human Rights)

จากการท่ีกลุ่มประเทศอาหรับและประเทศมุสลิมได้เข้าร่วมเป็นภาคี 
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติและได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาฉบับต่างๆ 
และมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้มีการเรียกร้อง 
ให้กลุ่มประเทศมุสลิมร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและได้มีการศึกษา 
ถึงหลักการ แนวคิด ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
ในอิสลามอย่างกว้างขวาง

จนกระท่ังท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การการประชุม
อิสลาม (OIC) ในคราวประชุมคร้ังท่ี 19 เม่ือปี ค.ศ. 1989 ได้มีมติเห็นชอบ 
ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Cairo Declaration of Human Rights) 
ประกอบด้วย 25 มาตรา ซ่ึงแม้จะมีการประกาศท่ีล่าช้ากว่าปฏิญญาสากล
แห่งสหประชาชาติ ถึง 41 ปี แต่ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้ัน 
ถือเป็นการประยุกต์ใช้หลักการของบทบัญญัติอิสลามเท่าน้ัน ไม่ใช่เป็น 
ผลพวงหรือได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ใดเหมือนคำาปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน หลังจากประชาคมโลกได้ตกเป็นเหย่ือความรุนแรง
จากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย 
25 มาตรา สรุปได้ดังน้ี
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มาตราท่ี 1
(1) มนุษยชาติ คือ ครอบครัวเดียวกัน ทุกคนมีหน้าท่ีเคารพภักดี 

ต่ออัลลอฮ์ เป็นลูกหลานของอาดัม และมนุษย์มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
มีภาระหน้าท่ีตามบทบัญญัติเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเน่ืองจาก
ความแตกต่างด้านเลือดเน้ือ สีผิว ภาษา เช้ือชาติ ความเช่ือ ความคิดเห็น 
ทางการเมือง ฐานะทางสังคม หรืออ่ืนๆ การศรัทธาท่ีถูกต้องคือหลักประกัน
และตัวบ่งช้ีสถานภาพท่ีแท้จริงของมนุษย์

(2) ส่ิงถูกสร้างท้ังหมด คือ ครอบครัวท่ีเป็นสมาชิกของอัลลอฮ์ 
และผู้ท่ีเป็นท่ีรักย่ิงของอัลลอฮ์ คือ ผู้ท่ีสร้างคุณประโยชน์แก่สมาชิกของ
พระองค์ ไม่มีเกียรติและศักด์ิศรีระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เว้นแต่ความยำาเกรง
และคุณงามความดีเท่าน้ัน

มาตราท่ี 2
(1) ชีวิต คือ พรอันประเสริฐท่ีอัลลอฮ์มอบไว้ให้กับมนุษย์ทุกคน 

ท้ังปัจเจกบุคคล สังคม และประชาชาติจะต้องปกป้องชีวิตจากการถูกรุกราน 
และทุกคนไม่มีสิทธิเหนือชีวิตผู้อ่ืน เว้นแต่ท่ีกำาหนดในศาสนบัญญัติ

(2) ห้ามมิให้มีกระทำาการอันใดท่ีเป็นเหตุแห่งการทำาลายล้าง 
ชีวิตมนุษย์

(3) การรักษาชีวิตให้ดำารงคงอยู่ เป็นส่ิงท่ี “วายิบ” (หลักปฏิบัติ
ท่ีต้องกระทำา มิอาจละเว้นได้)

(4) ศพมนุษย์จะต้องได้รับเกียรติและล่วงละเมิดไม่ได้ ยกเว้น 
ในกรณีท่ีอนุโลมโดยศาสนบัญญัติ

มาตราท่ี  3 
ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งและมีการใช้กองกำาลังและอาวุธ ไม่อนุญาต 

ให้ฆ่าผู้หญิง คนแก่ เด็กเล็ก ผู้บาดเจ็บย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาล 
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ต้องให้อาหารท่ีเพียงพอแก่เชลยศึก พร้อมท้ังน้ำาด่ืม และเคร่ืองนุ่งห่ม 
ห้ามทำาร้ายศพ การแลกเปล่ียนเชลยศึกย่อมกระทำาได้

มาตราท่ี 4
มนุษย์ทุกคนย่อมมีเกียรติและศักด์ิศรี ท้ังท่ีขณะยังมีชีวิตหรือ 

ส้ินชีวิตแล้ว รัฐและสังคมต้องมีมาตรการรักษาศพและจัดหาสถานท่ีฝังศพ

มาตราท่ี 5
(1) ครอบครัวคือเสาหลักท่ีค้ำาจุนการพัฒนาสังคม การแต่งงาน 

คือมาตรการหลักในการเสริมสร้างครอบครัว ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิ 
เลือกคู่ครองได้

(2) สังคมและรัฐต้องหามาตรการส่งเสริมการแต่งงาน พร้อมท้ัง 
ปกป้องครอบครัวจากภยันตรายท้ังปวง

มาตราท่ี 6 
(1) สตรีมีฐานะท่ีเท่าเทียมกับบุรุษด้านศักด์ิศรีและเกียรติยศ
(2) บุรุษมีหน้าท่ีให้การคุ้มครองและหาปัจจัยยังชีพแก่ครอบครัว

มาตราท่ี 7
(1) บิดามารดา สังคมและรัฐมีหน้าท่ีให้การดูแลบุตร ต้ังแต่แรกเกิด 

รวมท้ังการให้การอบรม ส่งเสริมด้านกายภาพ การให้การศึกษา และการให้ 
การอบรมทางจิตใจ

(2) บิดามารดา เป็นผู้ท่ีมีสิทธิในการเลือกวิธีในการอบรมลูก 
รวมท้ังต้องคำานึงถึงอนาคตของลูกภายใต้กรอบของจริยธรรมอันดีงาม

(3) บิดามารดามีสิทธิท่ีลูกมอบให้ รวมท้ังสิทธิของญาติผู้ใกล้ชิด 
ตามกรอบท่ีกำาหนดในศาสนบัญญัติ
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มาตราท่ี 8
มนุษย์มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ท่ีพึงได้ ตราบใดท่ีคงสภาพความเป็น

มนุษย์โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

มาตราท่ี 9
(1) การแสวงหาความรู้ถือเป็นมาตราท่ีบังคับในศาสนา และถือเป็น

หน้าท่ีของสังคมและรัฐในการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในสังคมมีความรู้
(2) องค์กรทางการศึกษาต้องให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม และให้ 

การอบรมด้วยวิธีการท่ีครอบคลุม สมดุลท้ังโลกน้ีและโลกอาคิเราะห์ (โลก
แห่งการตอบแทนหลังการตาย)

มาตราท่ี 10 
ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา และไม่มีการฉกฉวยโอกาส 

เพ่ือเปล่ียนแปลงศาสนาด้ังเดิมของแต่ละคน อันเน่ืองมาจากความยากจน 
ความอ่อนแอหรือความไม่รู้ของเขา 

มาตราท่ี 11
(1) มนุษย์เกิดมาในสภาพท่ีเป็นอิสระ ทุกคนไม่มีสิทธิบังคับด้วยการ 

ให้เป็นทาส ไม่มีสิทธิเหยียดหยามผู้อ่ืน และไม่มีระบบการเป็นทาส นอกเหนือ
จากการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์

(2) การยึดครองและการล่าอาณานิคมเป็นส่ิงต้องห้าม สังคมใด
ถูกยึดครองมีสิทธิท่ีจะประกาศตนเป็นอิสระพร้อมกำาหนดทางเลือกสำาหรับ
ตนเอง ประชาคมโลกต้องปกป้องประเทศท่ีถูกรุกราน และประชาคมโลก
ย่อมมีกรรมสิทธิในการครอบครองและจัดการทรัพยากรของตนเอง
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มาตราท่ี 12 
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการอพยพและเลือกท่ีอยู่อาศัยท้ังในและ 

ต่างประเทศ และในกรณีท่ีมีความจำาเป็น บุคคลย่อมมีสิทธิล้ีภัยยังประเทศ
อ่ืน ตราบใดท่ีอยู่ในกฎระเบียบท่ีถูกต้อง

มาตราท่ี 13 
การทำางานในสาขาอาชีพ เป็นสิทธิท่ีรัฐและสังคมต้องให้การคุ้มครอง 

ประชาชนมีสิทธิในการประกอบอาชีพ และผู้ประกอบอาชีพมีสิทธิได้รับ 
ความปลอดภัยและการคุ้มครองตามระเบียบการประกันสังคม

มาตราท่ี 14
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีจะประกอบอาชีพท่ีสุจริต โดยไม่สร้างความ 

เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ดอกเบ้ียเป็นส่ิงต้องห้ามในอิสลาม

มาตราท่ี 15 
มนุษย์มีสิทธิถือครองในทรัพย์สินด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง และมีสิทธิ 

ในการใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีตนเองถือครองอยู่

มาตราท่ี 16 
ห้ามมีการยับย้ังการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เว้นแต่ด้วยการอนุโลม

ตามหลักศาสนบัญญัติเท่าน้ัน

มาตราท่ี 17
(1) มนุษย์ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 

ปราศจากมลภาวะและส่ิงรบกวน
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(2) สังคมและรัฐต้องให้การคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และต้อง
จัดการอำานวยความสะดวกท่ีเป็นปัจจัยความต้องการพ้ืนฐานของสังคม

(3) มนุษย์ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตท่ีสมบูรณ์ มีเกียรติ มีความพอเพียง 
สำาหรับตนเองและผู้ท่ีอยู่ภายใต้อุปการะ ซ่ึงครอบคลุมด้านโภชนาการ 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพักอาศัย การศึกษา ยารักษาโรค และปัจจัยความต้องการ
พ้ืนฐานอ่ืนๆ

มาตราท่ี 18
(1) มนุษย์มีสิทธิใช้ชีวิตอย่างปกติสุขท้ังต่อตนเอง ศาสนา 

ครอบครัว เกียรติยศและทรัพย์สมบัติ 
(2) มนุษย์มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตส่วนตัว ท้ังในบ้านตนเอง 

ครอบครัว ทรัพย์สมบัติ การติดต่อส่ือสาร ไม่อนุญาตให้ติดตามบุคคลใด
เพ่ือสืบความลับส่วนตัวหรือยุ่งเก่ียวชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืน

(3) ท่ีอยู่อาศัยย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่มีใครสามารถเข้าบ้าน 
ผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้าน ไม่อนุญาตให้ทำาลายบ้านเรือนหรือ
ขับไล่ผู้คนออกจากบ้านของตัวเอง

มาตราท่ี 19
(1) มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลัก 

ศาสนบัญญัติ ไม่ว่าในระดับผู้ปกครองหรือสามัญชน
(2) ทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
(3) ภาระหน้าท่ีถือเป็นส่วนบุคคล ถ่ายโอนหรือโยกย้ายไม่ได้
(4) ไม่มีการลงโทษหรือปรับยกเว้นตามมาตราท่ีบังคับท่ีกำาหนดไว้ 

ในศาสนบัญญัติ
(5) ผู้ถูกกล่าวหาถือเป็นผู้บริสุทธ์ิ จนกว่าจะได้รับการตัดสินใน

กระบวนการยุติธรรมจนถึงท่ีสุด
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มาตราท่ี 20 
ไม่อนุญาตจับกุม กักขัง หน่วงเหน่ียว หรือเนรเทศผู้ใด เว้นแต่ 

ในกรณีท่ีอนุโลมโดยศาสนบัญญัติ ไม่อนุญาตกระทำาการใดๆ ท่ีเป็นเหตุ 
ให้เกิดทรมานด้านร่างกายและจิตใจไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่อนุญาตให้มนุษย์ 
เป็นส่ิงทดลองทางการแพทย์ และทางชีววิทยา

มาตราท่ี 21
การจับบุคคลเพ่ือเป็นตัวประกันหรือเรียกค่าไถ่เป็นส่ิงต้องห้าม 

ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือมีวัตถุประสงค์อันใดก็ตาม

มาตราท่ี 22
(1) บุคคลย่อมมีสิทธิแสดงความคิดของตนเอง ตราบใดท่ีไม่ 

กระทบกับบทบัญญัติทางศาสนา
(2) บุคคลย่อมมีสิทธิในการเผยแพร่ความดีงาม และยับย้ัง 

ความช่ัวร้าย ตราบใดท่ีอยู่ในกรอบแห่งศาสนบัญญัติ
(3) การเผยแพร่ถือเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับมนุษย์ แต่ต้องไม่กระทบ

กับศักด์ิศรี และไม่ล่วงละเมิดส่ิงท่ีนับถือตามความเช่ือในสังคม โดยเฉพาะ 
ส่ิงท่ีกระทบกับเกียรติของบรรดาศาสดาและพฤติกรรมท่ีไร้ศีลธรรมท้ังปวง

(4) ไม่อนุญาตให้เกิดการยุยงและการสร้างความแตกแยกในสังคม

มาตราท่ี 23
(1) การบริหารการจัดการและการพัฒนาสังคม ถือเป็นหน้าท่ี 

ท่ีได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์ ไม่อนุญาตให้มีการผูกขาดอำานาจหรือการใช้
อำานาจในทางท่ีผิด
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(2) มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประเทศ 
ท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อม และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับตำาแหน่งตามบทบัญญัติ 
ท่ีถูกต้อง

มาตราท่ี 24 
สิทธิและเสรีภาพท่ีปรากฏในปฏิญญาน้ี อยู่ภายใต้เง่ือนไขและ 

กฎกติกาของศาสนบัญญัติ

มาตราท่ี 25 
ศาสนบัญญัติท่ีกำาหนดโดยศาสนาอิสลามคือแหล่งอ้างอิงเดียว 

ท่ีสามารถนำามาอธิบายได้และให้คำาช้ีชัดในทุกมาตราท่ีปรากฏในคำาปฏิญญาน้ี
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ส่วนท่ี 2
บทความทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
จากนักวิชาการมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1.	รากฐานคำาสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม
	 โดย	 ดร.มะรอนิง	สาแลมิง
	 	 อาจารย์ประจำาวิทยาลัยอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.	อิสลามกับสิทธิมนุษยชนในโลกปัจจุบัน
	 โดย	 อาจารย์มัสลัน	มาหะมะ
	 	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
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3. บางประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและอิสลาม
 โดย อาจารย์อับดุลสุโก ดินอะ (อุสตาซอับดุชชะกูร บิน ชาฟีอีย์)
       อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ

4. สิทธิมนุษยชนในอิสลามที่ปรากฏอยู่
 ในธรรมนูญมะดีนะฮ์กับการรับรองสิทธิเสรีภาพ
 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 
 โดย นายหมัดเฟาซี รูบามา
       บัณฑิตจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. อิสลามกับสิทธิของผู้หญิงและความเสมอภาค
 ระหว่างเพศ
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี
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รากฐานคำาสอน
เร่ืองสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม

โดย ดร. มะรอนิง สาแลมิง 
อาจารย์ประจำาวิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

บทคัดย่อ
บทความน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาในประเด็นท่ีเป็นมิติฐานคำาสอน 

สิทธิมนุษยชนในอิสลามเท่าน้ัน ไม่ได้ขยายความถึงความแตกต่างกับ 
สิทธิมนุษยชนท่ีถือกำาเนิดจากฐานเกิดหรือฐานคำาสอนอ่ืนๆ ฉะน้ัน จึงจะ 
ไม่ลงลึกในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ัน

สิทธิมนุษยชนในอิสลามไม่ได้เกิดข้ึนจากการนึกคิดผ่านๆ ของผู้ใด 
ผู้หน่ึง หรือเกิดจากภาวการณ์ต่อรองทางการเมืองท่ีเป็นวาระฉาบฉวย แต่เกิด 
จากฐานคำาสอนท่ีมุ่งหวังจะสถาปนาสิทธิมนุษยชนให้กับมนุษย์ทุกคน 
อย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ท่ีสุด ซ่ึงสามารถประมวล
ฐานคำาสอนดังกล่าวได้เป็น 5 ฐานสำาคัญ กล่าวคือ

1. ฐานคำาสอนท่ีปลูกฝังจิตสำานึก วิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ 
เป็นสำาคัญ ( )

2. ฐานคำาสอนซ่ึงมีท่ีมาท่ีบริสุทธ์ิและหลากหลาย สอดคล้อง 
กับความเป็นมนุษย์เป็นสำาคัญ ( )
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3. ฐานคำาสอนท่ีถูกกำาหนดเป็นเจตนารมณ์ท่ีถือประโยชน์ความเป็น
มนุษย์เป็นสำาคัญ ( )

4. ฐานคำาสอนท่ีเป็นหลักกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการทำาให้กระบวนการ 
สิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนได้จริงและสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์
เป็นสำาคัญ ( )

5. ฐานธรรมชาติคำาสอนของอิสลามท่ีมีลักษณะเป็นระบบและ 
ไม่ขัดแย้งในตัวเองท่ีสามารถทำาให้เกิดกระบวนการสิทธิมนุษยชนอย่างครบ
วงจร ( )

ความนำา
การนำาเสนอเน้ือหา สาระ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคำาสอน 

สิทธิมนุษยชนในอิสลามแก่สังคมท่ัวไป ถือเป็นภารกิจหลักท่ีสำาคัญภารกิจ
หน่ึงท่ีมุสลิมต้องตระหนักถึง โดยเฉพาะผู้รู้ ซ่ึงถึงแม้ว่าประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสากล แต่ก็ยังมีบางประเด็นท่ียังคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจนและยังมีการโต้แย้งกันอยู่ในระดับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงจำาเป็นท่ีจะต้อง 
ทำาความเข้าใจและอธิบายเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเป็นท่ียอมรับ 
โดยเฉพาะในระดับสังคมมุสลิม ซ่ึงยังถือเป็นประเด็นท่ียังไม่ค่อยถูก 
หยิบยกข้ึนมาพูดถึงกันมากนัก

ในระดับสังคมท่ัวไปในปัจจุบันก็ยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน 
และมุมมองท่ีเป็นเชิงลบต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในอิสลามอยู่ หากย้อนไป 
ศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว จะพบว่าสภาพสังคมในขณะท่ีอิสลามได้อุบัติข้ึน 
เป็นสังคมท่ีเต็มด้วยการลิดรอนและละเมิดสิทธิของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน 
ความป่าเถ่ือนและความไร้มนุษยธรรมเป็นลักษณะพิเศษของยุคน้ัน ซ่ึงเป็น 
ท่ีรู้จักกันในยุคญาอิลิย์ยะฮ์ (ยุคอนารยชนก่อนศาสดามุฮัมมัด) การอุบัติข้ึน 
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ของอิสลามหลักสำาคัญก็เพ่ือเรียกร้อง กอบกู้ สถาปนาสิทธิมนุษยชน 
อย่างแท้จริง และบริสุทธ์ิจากการแทรกแซงใดๆ ถึงผลประโยชน์แอบแฝง 
ของมนุษย์ เป็นการประทานโอกาสแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับมนุษย์ทุกคน 
ซ่ึงการต่อสู้ เรียกร้องและสถาปนาสิทธิมนุษยชนในยุคต้นๆ ของอิสลามน้ี 
เป็นภารกิจท่ีสามารถเห็นและสัมผัสได้โดยท่ัวไป ดังวาทกรรมของชาวอาหรับ
ชนบทคนหน่ึงท่ีมีนามว่า รุบอิย์ บุตรของอามีร ( ) ท่ีได้
กล่าวแก่แม่ทัพใหญ่แห่งอาณาจักรเปอร์เซีย ท่ีมีนามว่า รุสเตอม์ ( )
ซ่ึงมีความว่า “อัลลอฮ์ได้อุบัติพวกเรามา เพ่ือดำาเนินภารกิจในการนำาผู้ใด
ก็ตามท่ีปรารถนาจะหลุดพ้นจากห้วงบ่าว การเป็นบ่าวสักการะบูชามนุษย์ 
ด้วยกันเอง สู่การเป็นบ่าวสักการะบูชาผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ท่ีปรารถนาจะ 
หลุดพ้นจากความคับแคบของโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) สู่ความกว้างไพศาล 
ของมันและปรารถนาจะหลุดพ้นจากความอธรรมของระบบการดำาเนินชีวิต
ของความเช่ือต่างๆ สู่ระบบการดำาเนินชีวิตท่ีเป็นธรรมของอิสลาม”

วาทกรรมข้างต้นน้ีเป็นวาทกรรมท่ีแสดงการประกาศถึงการมีศักด์ิศรี 
การมีอิสรภาพของมนุษย์จากการถูกครอบงำาและการตกอยู่ภายใต้การเป็น
บ่าวระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง เป็นวาทกรรมท่ีแสดงถึงการเรียกร้องสู่ระบบ 
ความเป็นธรรมของสังคม ซ่ึงแน่นอนว่าวาทกรรมอันคมย่ิงน้ีไม่ได้เกิดข้ึน 
จากการนึกคิดผ่านๆ ของชาวอาหรับชนบทคนหน่ึงโดยปราศจากท่ีมาท่ีไป 
หรือเกิดจากผลประโยชน์ทางการเมืองแต่อย่างใด แต่เกิดจากฐานคำาสอน 
ของอิสลามท่ีสามารถสัมผัส รับรู้และรับทราบได้โดยบุคคลท่ัวไปในยุคน้ัน 
เป็นฐานคำาสอนท่ีเรียกร้อง กอบกู้และสถาปนาสิทธิมนุษยชนให้กับมนุษย์ 
ทุกคนอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ท่ีสุด ซ่ึงสามารถ
ประมวลฐานคำาสอนดังกล่าวได้ 5 ฐานสำาคัญ กล่าวคือ

1. ฐานคำาสอนท่ีปลูกฝังจิตสำานึก วิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ 
เป็นสำาคัญ ( )



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ28

2. ฐานคำาสอนท่ีมีท่ีมาท่ีบริสุทธ์ิและหลากหลายซ่ึงสอดคล้อง 
กับความเป็นมนุษย์เป็นสำาคัญ ( )

3. ฐานคำาสอนท่ีถูกกำาหนดเป็นเจตนารมณ์ ท่ีถือประโยชน์ 
ความเป็นมนุษย์เป็นสำาคัญ (  )

4. ฐานคำาสอนท่ีเป็นหลักกฎหมาย ท่ีเอ้ือต่อการทำาให้กระบวนการ
สิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนได้จริงและสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์
เป็นสำาคัญ ( )

5. ฐานธรรมชาติคำาสอนของอิสลามท่ีมีลักษณะเป็นระบบ 
และไม่ขัดแย้งในตัวเองท่ีสามารถทำาให้เกิดกระบวนการสิทธิมนุษยชน 
อย่างครบวงจร ( )

1. ความหมายสิทธิมนุษยชนในอิสลาม

การนิยามหรือการให้ข้อจำากัดความสิทธิมนุษยชน โดยท่ัวไป 
ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏเขียนไว้อย่างชัดเจน แม้แต่ในปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ท่ีประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ ซ่ึงถือเป็น 
เอกสารแม่บทของสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันก็มิได้ระบุเขียนคำานิยามอย่าง
ชัดเจนไว้ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะต้องการละบทนิยามไว้ในฐานท่ีเข้าใจกันได้ 
โดยสามัญสำานึก เพ่ือเล่ียงความขัดแย้งในการอธิบายความ หรือเพ่ือเปิดกว้าง
ความหมายไว้เพ่ือความยืดหยุ่นหรือตอบรับกับการพัฒนาความหมายของ 
สิทธิมนุษยชนท่ีอาจมีการพัฒนาต่อไป แต่หากได้พิจารณาถึงบทบัญญัติ 
ในปฏิญญาดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ซ่ึงมีความว่า

ข้อหน่ึง มนุษย์ท้ังหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกัน
ท้ังศักด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม 
และควรปฏิบัติต่อกันฉันพ่ีน้อง
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ข้อสอง บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไว้
ในปฏิญญาน้ี ท้ังน้ี โดยไม่มีการจำาแนกความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น 
เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด 
ชาติหรือสังคมอันเป็นท่ีมาเดิม ทรัพย์สิน กำาเนิด หรือสถานะอ่ืนใด

ความข้างต้นน้ีอาจจะถือเป็นความหมายของสิทธิมนุษยชนในมุมมอง
ท่ีเป็นสากลก็ว่าได้ จรัญ โฆษณานันท์ (2545, น. 58) ได้พยายามกำาหนด
ความหมายของสิทธิมนุษยชน โดยยึดฐานคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน 
ท่ัวไป โดยอธิบายไว้ว่า

“สิทธิมนุษยชน คือ บรรดาสิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษย์ทุกคนมีอยู่ 
โดยเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยเหตุท่ีเป็นมนุษย์ โดยถือว่าเป็นสิทธิ 
ตามธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษย์ทุกคนมาต้ังแต่เกิด เป็นสิทธิท่ีเกิดข้ึนเอง 
โดยธรรมชาติในตัวมนุษย์ มิได้เกิดข้ึนโดยการอนุญาตหรือการยินยอม 
โดยรัฐหรือผู้ปกครอง และไม่สามารถสละโอน หรือยอมให้พรากไปได้ 
หากฝ่าฝืนก็เท่ากับเป็นการทำาลายความเป็นมนุษย์ ทำาลายธรรมชาติ 
ในตัวเอง หรือทำาให้บุคคลน้ันถูกเปล่ียนสภาพกลายเป็นส่ิงท่ีมีค่า 
น้อยกว่ามนุษย์ท่ัวไป ดังน้ัน มนุษย์จึงไม่อาจสูญเสียสิทธิมนุษยชนได้ 
เพราะมนุษย์ไม่อาจยุติหรือสละซ่ึงความเป็นมนุษย์ได้”

บางทา่นนยิามสัน้ๆ วา่ “สทิธมินษุยชน หมายถงึ สทิธทิีต่ดิตวัมนษุย์
มาตั้งแต่กำาเนิด ซึ่งไม่สามารถจำาหน่าย จ่าย โอน หรือแจกให้กับผู้หนึ่ง 
ผู้ใดได้ สิทธิดังกล่าวนี้มีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร”

ในวงการนักวิชาการมุสลิมแล้ว คำาว่า “สิทธิมนุษยชน” ตรงกับคำา 
ในภาษาอาหรับว่า (Hukuk alinsan : ) ซ่ึงคำาว่า
(Hukuk : ) ในเชิงภาษาแล้วเป็นพหุพจน์ของคำาว่า (Hak :  )
ท่ีหมายความว่า “คือ ส่ิงท่ีดำารงคงม่ัน ยืนหยัดอยู่อย่างแน่นอนโดยไม่สามารถ
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ท่ีจะยินยอมให้มีการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด. . .และคำา ท่ีมีความหมาย 
ตรงการข้าม คือ ส่ิงท่ีเป็นการอุปโลกน์ มดเท็จ ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่า 
Hak :  คือ ส่ิงท่ีม่ันคงถาวรน่ันเอง” (Ibnu Manzur :  , Abdul 
Aziz Tuwaijeriy : H : 1422)

ส่วนในเชิงวิชาการ ความหมายสิทธิมนุษยชนในอิสลามท่ีให้ 
ความหมายโดยนักวิชาการมุสลิมมีหลายสำานวนด้วยกัน เช่น ท่านอับดุลอะซิซ 
ตุวัยเญาะริย์ ได้ให้ความหมายว่า “ฉันทานุมัติท่ีเป็นสิทธิเฉพาะท่ีดำารง
คงม่ันในศาสนบัญญัติท่ีจำาเป็นต้องยอมจำานนเชิงอำานาจ หรือจำาเป็นต้องยอม
จำานนเชิงภาระแด่อัลลอฮ์เหนือบ่าวท้ังหลาย หรือแด่ผู้หน่ึงผู้ใดเหนือผู้อ่ืน”

ท่านอาจารย์หิบะฮ์ได้นิยามความหมายสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 
ไว้ว่า “คือ ปัจจัยจำาเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ท่ีศาสนาได้บัญญัติบังคับให้
ต้องคุ้มครองภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐ สังคมและบุคคล ซ่ึงหากรัฐ 
ละเลยก็เป็นหน้าท่ีของประชาชาติท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกชนหรือ 
กลุ่มองค์กรจำาเป็นต้องกดดันให้รัฐต้องรับผิดชอบ”

จากความหมายสิทธิมนุษยชนในอิสลามข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็น 
สิทธิเฉพาะของมนุษย์ทุกคนท่ีจำาต้องได้รับการคุ้มครอง ได้รับการสนอง 
ในฐานะได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์ ท่ีเป็นบุคคลท่ีอยู่ภายใต้อำานาจของผู้ทรงสร้าง 
และต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีทางศาสนาท่ีทุกคนต้องปฏิบัติ ซ่ึงการกระทำา 
ดังกล่าวเป็นการแสดงถึงการภักดีต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าอีกด้วย

2. รากฐานคำาสอนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าฐานคำาสอนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 
มี 5 ฐานสำาคัญ กล่าวคือ

2.1	ฐานคำาสอนท่ีปลูกฝังจิตสำานึก	วิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
เป็นสำาคัญ ( ) ซ่ึงฐานคำาสอนน้ีถือเป็นเคร่ืองมือสำาคัญ
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และจำาเป็นสำาหรับมนุษย์ท่ีจะช่วยให้เข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 
เพราะถือเป็นมโนทัศน์ท่ีสามารถเป็นตัวกระตุ้นภายในตัวตนของมนุษย์ 
ในการท่ีจะเข้าใจความเป็นมาของตน และเป็นเกราะป้องกันมิให้เกิด 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ส่วนแรกเป็นเสมือนคำาตอบปรัชญาแห่งความเป็นมาของชีวิตว่า 
มีมาอย่างไร  การเดินทางของเส้นทางชีวิตเป็นอย่างไร กล่าวคือ เป็นการ 
หาคำาตอบในคำาถามท่ีว่า มนุษย์มาจากไหน ? มาทำาไม ? กำาลังอยู่ท่ีไหน ? 
อยู่เพ่ืออะไร ? และจะไปท่ีไหน ? ไปเพ่ืออะไร ? คำาตอบน้ีเป็นคำาตอบ 
ท่ีพยายามจะอธิบายตัวตนของมนุษย์และเป้าประสงค์ความมีตัวตน 
ของมนุษย์ ซ่ึงมุสลิมมีความศรัทธาอย่างแน่วแน่ว่าชีวิตของตนจะต้อง 
ผ่านสถานีชีวิตต่อไปน้ีอย่างเล่ียงไม่ได้ และชีวิตของทุกคนจะเดินไปข้างหน้า 
โดยไม่สามารถกลับมาสู่ท่ีเดิมอีกแล้ว ทุกก้าวเดินแห่งชีวิตในโลกปัจจุบันน้ี 
เขาต้องรับผิดชอบทุกส่ิงท่ีเขาได้กระทำาไว้ ฉะน้ัน เขาพึงต้องระมัดระวัง
ไม่ให้พลาด เพราะหากเขาพลาดกระทำาในส่ิงท่ีผิดและได้เดินเลยจากชีวิต 
แห่งความเป็นจริงในโลกปัจจุบันน้ีแล้ว โดยท่ีเขาไม่ได้กลับตัวขออภัยโทษ 
เขาก็ไม่สามารถกลับมาแก้ตัวได้อีกแล้ว ซ่ึงสถานีชีวิตมี 5 สถานีด้วยกัน 
กล่าวคือ

ชีวิตในครรภ์
มารดา

ชีวิต
หลังความตาย
Alam Barzakh

ชีวิต
ในโลกปัจจุบัน

Alam
Addunya

ชีวิต
หลังการ
คืนชีพใหม่

Alam Akhirah

การเดินทางของชีวิตมนุษย์

ชีวิต
แห่งการเริ่มต้น
(Alam Zurriah)
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• อิสลามได้สอนว่ามนุษย์มีชีวิตบนโลกน้ีเสมือนผู้เดินทาง
โลกเป็นแค่ทางผ่านเท่าน้ัน เป้าหมายของมนุษย์ท่ีแท้จริง คือ อาคิเราะห์
(โลกแห่งการตอบแทนหลังการตาย) ดังปรากฏในฮะดิษ (บันทึกคำาพูด 
การประพฤติ ปฏิบัติ จริยวัตร ตลอดจนวิถีการดำาเนินชีวิตของท่านศาสดา
มุฮัมมัด) ท่ีท่านรอซูล (ศาสดา) ได้สอนอิบนุอุมัร ความว่า “เจ้าจงทำาตัว
ในโลกน้ีเสมือนเจ้าเป็นคนแปลกหน้า หรือเสมือนคนท่ีกำาลังเดินทาง” รายงาน
โดยอัลบุคอรีย์ 

อัลลอฮ์ตรัสในอัลกุรอาน ความว่า “โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย แท้จริง
ชีวิตแห่งโลกน้ีเป็นเพียงความเพลิดเพลินเท่าน้ัน และแท้จริงชีวิตในวัน 
อาคิเราะห์น้ันมันเป็นท่ีอยู่อันม่ันคง” (ฆอฟิร : 39)

ความว่า “พวกเจ้าพึงพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกน้ี
แทนชีวิตในวันอาคิเราะห์กระน้ันหรือส่ิงอำานวยความสุขแห่งชีวิต 
ความเป็นอยู่ในโลกน้ีน้ัน ในวันอาคิเราะห์แล้วไม่มีอะไรนอกจากส่ิงเล็กน้อย
เท่าน้ัน” (อัตเตาบะฮ์ : 38)

• อิสลามได้สอนว่ามนุษย์มีชีวิตบนโลกน้ีเพ่ือรับการทดสอบ
ความภักดีของเขา ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในชีวิตล้วนเป็นบททดสอบ
ดังท่ีมีการกล่าวในอัลกุรอาน

ความว่า “พระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพ่ือจะทดสอบ
พวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าท่ีมีผลงานดีย่ิง และพระองค์เป็นผู้ทรงอำานาจ
ผู้ทรงให้อภัยเสมอ” (อัลมุลก์ : 2)

ความว่า “และพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆ
ของพวกเจ้าน้ัน เป็นส่ิงทดสอบชนิดหน่ึงเท่าน้ัน และแท้จริงอัลลอฮ์น้ัน 
ณ พระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวง” (อัลอันฟาล : 28)
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ความว่า “และแน่นอนเราจะทดลองพวกเจ้าด้วยส่ิงใดส่ิงหน่ึง
จากความกลัว และความหิวและความสูญเสีย จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต 
และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด คือบรรดาผู้ท่ี
เม่ือมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเรา 
เป็นกรรมสิทธิของอัลลอฮ์ และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์ 
ชนเหล่าน้ีแหละพวกเขาจะได้รับคำาชมเชยและการเอ็นดูเมตตาจาก 
พระเจ้าของพวกเขา และชนเหล่าน้ีแหละคือผู้ท่ีไ ด้ รับข้อแนะนำา 
อันถูกต้อง” (อัลบากอเราะห์ : 155-157)

ความว่า “ทุกชีวิตย่อมล้ิมรสความตาย และเราจะทดสอบพวกเจ้า
ด้วยความช่ัวและความดี และพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอน”
(อัลอัมบิยาอ์ : 35)

• อิสลามได้สอนว่าจักรวาลท้ังหมดรวมท้ังโลกด้วย	 เป็นส่ิงท่ี
อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างข้ึนพร้อมกับระบบและความสมดุลระหว่างสรรพส่ิง 
ท้ังปวง	และส่ิงมีชีวิตท้ังหมดท่ีอยู่ในน้ัน มนุษย์และผู้ทรงสร้างมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันโดยส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์น้ัน ก็คือมนุษย์เป็นบ่าวของ 
พระองค์ นอกจากน้ันแล้ว มนุษย์และสรรพส่ิงท่ีถูกสร้างท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต 
ก็ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย จำาเป็นท่ีจะต้องรักษาส่ิงดังกล่าวมา 
ข้างต้นไว้โดยหลักความเช่ือในอัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียว

• อิสลามได้สอนว่าพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างสรรพส่ิงท้ังหมด
เพ่ืออำานวยประโยชน์และอำานวยความสุขแก่มนุษย์

• อิสลามได้สอนว่าหน้าท่ีของมนุษย์	 คือ	 การเป็นคอลีฟะฮ์
(การเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เพ่ือทำาหน้าท่ีดูแลเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันตามความ
สามารถในด้านต่างๆ) ท่ีจะต้องดูแลมนุษย์ด้วยกันเองและสรรพส่ิงท่ีอยู่ 
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รอบตัวเขา เขาจะต้องรับผิดชอบต่อการไว้วางใจท่ีถูกมอบหมายให้อามานะฮ์ 
(หน้าท่ีรับผิดชอบ) เขามีหน้าท่ีจะต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองและส่ิงต่างๆ 
ท่ีอยู่รอบตัวเขา พร้อมกันน้ันห้ามไม่ให้สร้างความเสียหายต่อระบบความ
สมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่บนผืนแผ่นดิน

ด้วยคำาสอนท่ีปรากฏเป็นคำาตอบของชีวิตดังกล่าว ทำาให้มนุษย์ 
ท่ีอยู่ในแนวทางของพระเจ้าหรืออัล-รอบบานีย์ มีลักษณะท่ีสามารถสรุปได้ 
ดังต่อไปน้ี

1. มนุษย์มีจิตสำานึกถึงการมีตัวตนในโลกน้ีและมีจิตสำานึกว่า 
เป้าหมายในอนาคต คือ การกลับไปหาพระเจ้า 

2. อยู่ในชีวิตความเป็นจริงท่ีสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ 
มากท่ีสุด ไม่ใช่ชีวิตท่ีเพ้อฝันหรือปฏิเสธตัวตนท่ีอาจจะทำาให้เกิดความท้อถอย 
หมดอาลัยตายอยาก ความส้ินคิดหรือส้ินหวังต่ออนาคตท่ีอาจจะทำาให้ 
เกิดพฤติกรรมท่ีไร้เหตุผลก็เป็นได้ 

3. ทำาให้จิตใจสงบ ไม่หวั่นไหว และหลงใหลไปกับโลกในยุค 
โลกาภิวัตน์ เพราะมีภูมิคุ้มกันอันมั่นคง นั่นก็คือ ความศรัทธามั่นใน 
พระเจ้าและการมีชีวิต เพื่อความพอพระทัยของพระองค์

4. สามารถปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสของกิเลส อารมณ ์
ใฝ่ต่ำา ความโลภ ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความฟุ่มเฟือย ความ 
ตระหนี่ และการเบียดเบียนผู้อื่น

5. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ ในฐานะเพื่อนร่วมเดินทาง 
มีมุมมองที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบความสมดุลของระบบนิเวศ 
ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องปกป้องบำารุงรักษาและดูแลในฐานะที่ ได้รับ 
อามานะฮ์มาจากอัลลอฮ์
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อีกส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ก็คือ คำาสอนท่ีเก่ียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามก่อตัวอย่างม่ันคงบนฐานของเป้าหมาย 
ปรัชญาความศรัทธาในอิสลาม ( )

ในบริบทท่ีคำานึงการเป็นฐานวัด และฐานการประเมินของพฤติกรรม 
การส่ือสาร หรือทุกอิริยาบถของมนุษย์ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรี 
ของความเป็นมนุษย์ และเพ่ือปกป้องเกียรติและศักด์ิศรีดังกล่าว ให้คงอยู่ 
ตลอดคู่กับสังคมมนุษย์ โดยมุ่งหวังให้เกิดความผาสุก  ( )

ท้ังในโลกน้ีและในโลกหน้า (กรมวิชาการซาอุดิอาระเบีย 1998 : 1/98)

อิสลามถือว่ามนุษย์คือทรัพยากรท่ีเป็นตัวกลางและศูนย์กิจกรรม
ต่างๆ บนโลกใบน้ี ซ่ึงหลักคุณธรรมจริยธรรมอันน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ปกป้องความทรงเกียรติ 
และการมีศักด์ิศรีดังกล่าวให้คงอยู่ตลอดคู่กับสังคมมนุษย์ และขณะเดียวกัน 
ก็คำานึงถึงหลักความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ โดยให้ความสำาคัญกับธรรมชาติ 
ความเป็นมนุษย์ ให้ความสำาคัญกับขีดจำากัดความสามารถของมนุษย์ 
และให้ความสำาคัญกับส่ิงท่ีมีอยู่รอบข้างของมนุษย์ในการท่ีอำานวยประโยชน์ 
ให้กับมนุษย์ ในการท่ีจะให้มโนทัศน์อันน้ีได้ปรากฏเป็นจริง อัลลอฮ์ได้ส่ง 
ศาสดาท่ีเป็นบรรดารอซูล (ศาสดา) ให้เป็นแบบอย่างและได้ประทาน 
คัมภีร์ต่างๆ ให้เป็นแนวทางและเป็นคำาสอนท่ีเป็นท่ีมาของหลักคุณธรรม
จริยธรรมดังกล่าว (Muhammad Fathi Osman : H 1403 : 42)

คุณธรรมและจริยธรรมอิสลามเป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งหวังท่ีจะ 
สถาปนาชีวิตท่ีดี และเป็นกรอบแนวทางของการมีปฏิสัมพันธ์ในบริบท 
ของความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยนัยแล้วครอบคลุมบริบท 
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ของความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน และมีเป้าหมายมุ่งสู่วัตถุประสงค์ท่ีเป็น
ประโยชน์

ท่านซัยยิด กุฏบ (2527 : 67) กล่าวว่า ตามทัศนะของอิสลาม 
จะไม่มีสันติภาพในโลกน้ีเลย จนกว่าคนแต่ละคนจะอยู่ในสันติภาพด้วย
ตัวเขาเอง ฉะน้ัน การท่ีจะสถาปนาพ้ืนฐานอันม่ันคงสำาหรับสันติภาพ
ระหว่างประเทศน้ัน จะต้องปลูกฝังสันติภาพข้ันแรกในความรู้สำานึกในจิตใจ 
ของมนุษย์เสียก่อน

ในศาสนาอิสลาม คนแต่ละคนมีบทบาทสำาคัญ เน่ืองจากเขาถูกถือว่า
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคม  (The nucleus of the society) คนแต่ละคน 
เป็นเรือนร่างท่ีประกอบด้วยความศรัทธาท่ีรวมเข้ากับความรู้สึกของเขา 
และสำาแดงออกมาในทางปฏิบัติ อิสลามปลูกฝังความรู้สำานึกของแต่ละคน 
เก่ียวกับสันติภาพในทางบวก (Positive Peace) ซ่ึงยกระดับของชีวิตให้สูงข้ึน 
และทำาให้ชีวิตดีข้ึน”

2.2	 ฐานคำาสอนซ่ึงมีท่ีมาท่ีบริสุทธ์ิและหลากหลาย	 สอดคล้อง 
กับความเป็นมนุษย์เป็นสำาคัญ ( ) ท่ีมาหรือบ่อเกิด
คำาสอนสิทธิมนุษยชนในอิสลามประการหน่ึง มีลักษณะเป็นพระวิวรณ์
ของอัลลอฮ์ หรือ อัลวะห์ยู ( ) ฉะน้ัน จึงเป็นท่ีมาของสิทธิมนุษยชน
ท่ีมีลักษณะถาวรและแบบอย่างอันสูงส่งท่ีอำานวยโอกาสให้กับทุกคน โดยไม่
คำานึงถึงเช้ือชาติ สีผิว พรมแดน และกาลเวลา ท่านอับดุลลอฮ์  อิบนุมัสอูด 
รายงานว่า “ชายคนหน่ึงได้กระทำาต่อผู้หญิงคนหน่ึงด้วยการจูบจึงมาหา
ท่านศาสดา และได้กล่าวบอกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแก่ท่านศาสดา”
ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุมัสอูด รายงานว่า ขณะน้ันปรากฏมีพระโองการ 
ของอัลลอฮ์ถูกประทานลงมามีความว่า “และเจ้าจงดำารงไว้ซ่ึงการละหมาด
ตามปลายช่วงท้ังสองของกลางวันและยามต้นจากกลางคืน แท้จริงความดี 
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ท้ังหลายย่อมลบล้างความช่ัว ท้ังหลายน่ันคือข้อเตือนสำาหรับบรรดาผู้ท่ีรำาลึก” 
(ฮูด : 114) ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุมัสอูด รายงานอีกว่า ชายดังกล่าวกล่าวว่า
ในอายะฮ์น้ีเฉพาะแก่ฉันเท่าน้ันหรือ โอ้ ท่านรอซูลลูลลอฮ์ (ศาสดามุฮัมมัด) ? 
ท่านรอซูล ตอบว่า “สำาหรับทุกคนท่ีได้ประพฤติในส่ิงดังกล่าวจากประชาชาติ
ของฉัน” (บันทึกโดยมุสลิม)

ฮะดิษข้างต้นให้ความหมายอย่างชัดเจนถึงความไม่จำากัดวรรณะ 
เช้ือชาติ สีผิว พรมแดน หรือกาลเวลาในการท่ีจะทำาให้บุคคลคนหน่ึง 
บรรลุถึงความเป็นคนท่ีดีเลิศในมุมมองของศาสนา เพราะสำานวนท่ีท่าน 
ได้ดำารัสเป็นสำานวนท่ีให้ความหมายท่ัวไปครอบคลุมทุกคนท่ีเป็นมุสลิม

ประการท่ีสอง มีลักษณะท่ีเป็นบริบทของความเป็นมนุษย์ โดยท่ี 
คำาสอนดังกล่าวมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลท่ีเป็นเชิงปัญญา มีลักษณะท่ัวไป
ในบางแง่มุมท่ีครอบคลุมหลักสาธารณะ และมนุษย์มีบทบาทท่ีจะกำาหนด
หน้าท่ี ท่ีมีความจำาเป็นสำาหรับความเป็นมนุษย์ในลักษณะเฉพาะ พร้อมกับ 
ทำาหน้าท่ีสำารวจถึงธรรมชาติปรากฏการณ์พฤติกรรมมนุษย์โดยผ่านบท
ทดสอบท่ีทรงคุณค่า กล่าวคือ พระวิวรณ์ของอัลลอฮ์ท่ีเป็นอัลกุรอาน 
และอัสสุนนะฮ์ (จริยวัตรและแบบอย่างของศาสดามุฮัมมัด) น้ันเอง 
ซ่ึงสรุปภาพได้ ดังน้ี
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ด้วยคำาสอนท่ีบริสุทธ์ิและหลากหลายข้างต้น สามารถท่ีจะอธิบาย
ถึงความต้องการของมนุษย์ท่ีแท้จริงและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด อันเป็น 
ท่ีมาและเป็นพ้ืนฐานของการสถาปนาสิทธิมนุษยชนได้อย่างสมบูรณ์ 

ประสบการณส์ะสมของมนษุยชาต ิ
(จารตีประเพณ ีคา่นยิม วฒันธรรม  
มติเอกฉันท์)

- ประสาทสัมผัส (การมองเห็น 
 การได้ยิน การดมกลิ่น 
 การลิ้มรส การสัมผัส)

- ปัญญา (หลักการเทียบเคียง
 หลักการ สังเคราะห์ หลักว่า
 ดว้ยประโยชนส์าธารณะ หลกัวา่
 ด้วยการยึดสิ่งท่ีมีให้คงอยู่ 
 ตราบใดที่ไม่มีหลักฐานมา 
 เปลี่ยนแปลง)

- พระวิวรณ์ 
 (อัลกุรอาน อัสสุนนะฮ์)

สรรพสิ่ง
อื่นๆ

จิตวิญญาณปัญญาร่างกาย

อัลลอฮ์

สรรพสิ่ง
ถูกสร้าง

มนุษย์
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2.3	 ฐานคำาสอนท่ีถูกกำาหนดเป็นเจตนารมณ์ท่ีถือประโยชน์
ความเป็นมนุษย์เป็นสำาคัญ ( ) ซ่ึงคำาสอนในอิสลาม
ท้ังหมดถูกกำาหนดเป็นเจตนารมณ์ท่ีถือประโยชน์ความเป็นมนุษย์เป็นสำาคัญ 
อันถือเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนน่ันเอง ด้วยเหตุน้ีเราจะพบว่า 
เจตนารมณ์ท่ัวไปของศาสนบัญญัติ ( )

ได้กำาหนดกรอบท้ังหมด โดยมุ่งหวังปกป้องคุ้มครองวิถีชีวิตมนุษย์ กล่าวคือ 
ปกป้องคุ้มครอง ศาสนา ( ) ปกป้องคุ้มครองชีวิต
(   ) ปกป้องคุ้มครองปัญญา ( )

ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน (   ) และปกป้องคุ้มครอง
เช้ือสายวงศ์ตระกูล ( ) ด้วยการกำาหนดหลักปฏิบัติ
และมาตรการต่างๆ ตามลำาดับความสำาคัญของประโยชน์ในสังคมมนุษย์ 
ใน 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ

1. ประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นต้องมี (Essentials Interest : 
) คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการดำารงอยู่ของมนุษย์

หากขาดไปแล้วจะเกิดความโกลาหล ความป่ันป่วน และความเสียหายใน 
วิถีชีวิตของมนุษย์

2. ประโยชน์ข้ันความต้องการ (Complementary Interest :
) คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ถึงระดับความจำาเป็นในการ

ดำารงอยู่ของมนุษย์ แต่เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ต้องการเพ่ือปลดเปล้ือง ความยุ่งยาก 
และเพ่ือให้การดำาเนินชีวิตเป็นไปด้วยความสะดวก

3. ประโยชน์ข้ันเสริมแต่งให้เกิดความสวยงามย่ิงข้ึน (Embel-
lishments Interest :  ) คือ ส่ิงต่างๆ หากขาด
ไปแล้วก็จะไม่สร้างความยุ่งยาก แต่เป็นส่ิงท่ีถือว่าเป็นความดีงาม 
และความสมบูรณ์ตามวัฒนธรรมประเพณี
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เจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วเป็นส่ิงท่ีนำามาซ่ึงประโยชน์
แก่มนุษย์อย่างม่ันคงและปกป้อง การลิดรอน ในส่ิงท่ีมนุษย์จะขาดไม่ได้ 
ตราบใดบุคคลคนน้ันได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์

2.4	ฐานคำาสอนท่ีเป็นหลักกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการทำาให้กระบวนการ 
สิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนได้จริงและสอดคล้องกับธรรมชาติของความ 
เป็นมนุษย์เป็นสำาคัญ ( ) โดยหลักกฎหมายแล้ว
บุคคลท่ีอยู่ภายใต้การกำากับของกฎหมาย (Audience) 
คือ บุคคลท่ีมีความสามารถหรืออยู่ในสภาพของบุคคลท่ีมีความสามารถ 
ซ่ึงในกฎหมายอิสลามได้นิยามศัพท์เฉพาะโดยเรียกว่า อัลอะฮ์ลิย์ยะฮ์ 
(al-Ahliah) ( ) : Qualification , Responsibility ท่านหุสีน เคาะลัฟ
อัลญับบูริย์ (1988 : 71) ได้ให้ข้อจำากัดความของอัลอะฮ์ลิย์ยะฮ์ว่า 
“ขอบเขตความเหมาะสมท่ีอำานวยแก่บุคคลในอันท่ีจะถือรับสิทธิประโยชน์ 
และรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี ภายหลังจากท่ีได้มีลักษณะเง่ือนไข 
ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ในบุคคลท่ีบรรลุศาสนภาวะ เพ่ือประกอบการ 
ยืนยันถึงความถูกต้องในการรับสิทธิประโยชน์และรับผิดชอบต่อภาระ 
หน้าท่ี”

อัลลอฮ์ได้ตรัสในอัลกุรอาน ความว่า “แท้จริงเราได้เสนอการ
อะมานะฮ์แก่ช้ันฟ้าท้ังหลายและแผ่นดิน และขุนเขาท้ังหลาย แต่พวกมัน 
ปฏิเสธจะแบกรับมันและกลัวต่อมัน (คือ ภาระอันหนักอ้ึง) และมนุษย์ 
ได้แบกรับมัน แท้จริงเขา (มนุษย์) เป็นผู้อธรรมและงมงายย่ิง” (อัลอะห์ซาบ
: 72)

ความว่า “และจงรำาลึกขณะท่ีพระเจ้าของเจ้าได้เอาจากลูกหลาน
ของอาดัม ซ่ึงลูกๆ ของพวกเขาจากหลังของพวกเขาและให้พวกเขายืนยัน 
แก่ตัวของเขาเอง (โดยตอบคำาถามท่ีว่า) ข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือ? 
พวกเขากล่าวว่า ใช่ขอรับ พวกข้าพระองค์ขอยืนยัน (มิฉะน้ัน) พวกเจ้า
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จะกล่าวในวันกิยามะฮ์ว่า แท้จริงพวกข้าพระองค์ไม่รู้เร่ืองเก่ียวกับเร่ืองน้ี”
(อัลอะอ์รอฟ : 172)

จากโองการอัลกุรอานข้างต้นได้แสดงความหมายถึงบุคคล 
หรือมนุษย์น้ันมีภาระท่ีเป็นสิทธิและหน้าท่ีต้ังแต่ได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์ ภาระ
ดังกล่าวน้ีอัลกุรอาน เรียกว่า	 “อัลอะมานะฮ์”	 (ภาระหน้าท่ี/หน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบ) ซ่ึงถือเป็นขอบเขตภาระของมนุษย์ท่ีต้องแบกรับตราบใด
ท่ีเขามีชีวิตอยู่ และถือเป็นลักษณะท่ีติดตัวมนุษย์ต้ังแต่เกิด

ความสามารถถือเป็นขอบเขต และลักษณะว่าบุคคลน้ันจะต้อง 
แบกรับภาระในกิจต่างๆ และถือว่าบุคคลน้ันมีสิทธิในการรับประโยชน์
ตามกฎหมายอย่างชอบธรรม การถือความสามารถหรือการถือการอยู่ 
ในสภาพของผู้ทรงความสามารถของบุคคล ย่อมสมเหตุสมผลท่ีจะถือว่า
บุคคลคนหน่ึงได้ประพฤติปฏิบัติอย่างรับผิดชอบแล้วหรือไม่ เพราะกฎหมาย 
ท่ีชอบธรรมย่อมกำาหนดขอบเขต และลักษณะเหล่าน้ีเพ่ือเอ้ือและคุ้มครอง
บุคคลท่ีปลอดจากลักษณะดังกล่าวด้วย 

ความต่างของความสามารถของบุคคลย่อมเป็นเหตุของความต่าง 
ในด้านการรับภาระหน้าท่ี และความต่างในการใช้สิทธิประโยชน์ของตน  
เพราะหาไม่แล้วก็จะเป็นการบังคับให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีอยู่เหนือ
ความสามารถของตน และเป็นการเปิดช่องโอกาสให้ผู้ท่ีไม่หวังดีในการใช้ 
สิทธิประโยชน์ของบุคคลท่ีไร้ความสามารถ หรือบุคคลท่ีถือเป็นบุคคลท่ีอยู่ 
ในสภาพของบุคคลซ่ึงไร้ความสามารถ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบธรรม

ด้วยเหตุน้ีหลักกฎหมายอิสลามจึงได้กำาหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน 
เก่ียวกับลักษณะความสามารถ ในบุคคลท่ีบรรลุศาสนภาวะไว้อย่างชัดเจน 
เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการถือเป็นผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อการประพฤติ 
ของตนอย่างสมบูรณ์ และเป็นผู้ท่ีมีสิทธิในการใช้สิทธิประโยชน์ของตน 
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อย่างครบถ้วน โดยไม่สามารถอ้างความไม่ชอบธรรมของข้อกำาหนด 
กฎหมายได้อีก

ประเภทของความสามารถ (al-Ahliah,  :
Qualification, Responsibility)

หลักกฎหมายอิสลามได้จำาแนกความสามารถของบุคคลออกเป็น 
2 ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ

ความสามารถในการทรงสิทธิและทรงรับภาระหน้าท่ี	(Receptive
legal Qualification,  ) นักวิชาการอิสลามได้ให้ข้อจำากัด
ความของความสามารถในการทรงสิทธิ และทรงรับภาระหน้าท่ี 
(  ) ไว้ว่า “ขอบเขตความเหมาะสมท่ีอำานวยแก่บุคคล
ในอันท่ีจะถือยืนยันการเป็นผู้ทรงสิทธิ และการเป็นบุคคลท่ีต้องรับผิดชอบ 
ต่อภาระหน้าท่ี” (Qutub Mustafa sanu : 94)

ความสามารถในการเป็นผู้ทรงสิทธิและการเป็นบุคคลท่ีต้องรับภาระ 
ถือเป็นลักษณะท่ีติดตัวมนุษย์ต้ังแต่ได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์ท่ีประกอบด้วยร่างกาย
และวิญญาณ โดยมิได้คำานึงถึงภาวะทางปัญญา หรือภาวะของอายุท่ีถือ 
เป็นผู้บรรลุศาสนภาวะแต่อย่างใด ความสามารถในการเป็นผู้ทรงสิทธิท่ีพึง 
ได้รับ เช่น สิทธิในการรับสืบทอดมรดก การสืบเช้ือสายวงศ์ตระกูล การรับ 
ค่าสินไหม การรับค่าเสียหายต่างๆ เป็นต้น และมีความสามารถในการ 
เป็นผู้รับภาระท่ีพึงสนอง เช่น ภาระการจ่ายค่าสินค้า ค่าเสียหายท่ีไปละเมิด
ของผู้อ่ืน เป็นต้น
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ประเภทความสามารถในการทรงสิทธิและทรงรับภาระ
หน้าท่ี ( )

หลักกฎหมายอิสลามได้จำาแนกความสามารถในการทรงสิทธิ 
และทรงรับภาระหน้าท่ี (  ) ของบุคคลออกเป็น  2  ประเภท
ด้วยกัน กล่าวคือ

ก.	 ความสามารถในการทรงสิทธิและทรงรับภาระท่ีบกพร่อง	
(Deficient receptive legal qualification, )
คือ การทรงสิทธิ และการทรงรับภาระท่ีไม่สามารถดำาเนินไปโดยตัวบุคคล 
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสิทธิและภาระดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงบางคร้ัง 
จำาเป็นต้องกันเก็บไว้ก่อนไม่สามารถท่ีจะโอนกรรมสิทธิให้อย่างสมบูรณ์ 
จนกว่าจะแน่ใจได้ว่าบุคคลน้ันได้ปรากฏเป็นบุคคลท่ีได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์ 
ท่ีประกอบด้วยร่างกาย ชีวิต และได้คลอดออกมาเป็นตัวตนอย่างสมบูรณ์

ส่วนภาระก็เช่นกัน บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องไม่สามารถท่ีจะทำาการ
ดำาเนินการไปโดยตัวตนได้อย่างปริยาย แต่ด้วยข้อผูกพันเชิงกฎหมาย 
ท่ีตนได้ทำาไว้ จะเป็นนิติกรรมสัญญาหรืออ่ืนๆ ยังมีความผูกพันอยู่ จำาเป็น 
ท่ีต้องมีการดำาเนินการโดยบุคคลอ่ืนๆ และบางคร้ังภาระดังกล่าวไม่สามารถ
ทำาการแทนกันได้ ซ่ึงหากมีการทำาแทนกันก็จะถือว่าใช้ไม่ได้ หรือถือเป็น 
โมฆะ เป็นต้น

ตัวอย่างความสามารถในการทรงสิทธิท่ีบกพร่องไม่สมบูรณ์ เช่น 
ทารกท่ีอยู่ในครรภ์มารดา ซ่ึงความสามารถในการทรงสิทธิของทารกน้ีถือว่า 
มีอยู่ ถึงแม้ว่ายังอยู่ในครรภ์มารดา ยังไม่ได้คลอดออกมา และยังไม่ได้ 
แยกตัวตนออกจากตัวมารดาก็ตาม แต่มีเง่ือนไขว่าขณะท่ีเคล่ือนตัวแยกออก 
จากครรภ์มารดาคลอดออกมา จะต้องเป็นบุคคลท่ีได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์ท่ี
ประกอบด้วยร่างกายและชีวิต
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สาเหตุท่ีถือว่าทารกดังกล่าวมีความสามารถในการทรงสิทธิ 
ท่ีบกพร่องไม่สมบูรณ์น้ัน  ก็เพราะว่าหากคำานึงถึงการอยู่ในครรภ์มารดาแล้ว 
ก็จะถือได้ว่ายังเป็นส่วนหน่ึงของมารดา ฉะน้ัน ในอดีตหากมีการซ้ือขาย 
ตัวมารดาแล้ว ทารกท่ีอยู่ในครรภ์ก็จะถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือขายด้วย 
และหากคำานึงถึงส่ิงมีชีวิตก็สามารถถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหน่ึงท่ีมี 
ลักษณะเป็นชีวิตต่างหากท่ีรอเวลาการคลอดออกมาก็สามารถถือได้ว่า 
เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการทรงสิทธิ เช่น การทรงสิทธิในการรับ
สืบทอดมรดก การรับสืบเช้ือสายวงศ์ตระกูล การรับสิทธิในพินัยกรรม 
และสิทธิประโยชน์จากกองทุนวะกัฟ (ทรัพย์สินท่ีผู้หน่ึงหรือกลุ่มบุคคล 
มอบให้ส่วนรวมเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์) เป็นต้น ซ่ึงการรับโอนกรรม
สิทธิต่างๆ ข้างต้นน้ันไม่จำาเป็นต้องมีการรับโอนโดยการทำานิติกรรมสัญญา 
แต่กรรมสิทธิต่างๆ ดังกล่าวจะเกิดการโอนรับกันโดยกฎหมายอยู่แล้ว 
และอีกประการหน่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความยุติธรรม และสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน  

ตัวอย่างความสามารถในการทรงรับภาระท่ีบกพร่องไม่สมบูรณ์  
เช่น ผู้เสียชีวิตท่ีมีหน้ีผูกพัน ภาระการจ่ายหน้ียังถือว่าเป็นหน้าท่ีและภาระ
ของผู้ตายท่ีจะต้องจ่าย แต่การท่ีผู้ตายจะดำาเนินการด้วยตนเองเป็น 
ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ จึงถือว่าทรัพย์สินของผู้ตายเป็นทรัพย์สินท่ีจะต้อง 
ชำาระจ่ายแก่เจ้าหน้ีโดยผู้ปกครองของผู้ตาย แต่ถ้าหากผู้ตายไม่มีทรัพย์สิน 
การดำาเนินการชำาระจ่ายดังกล่าวก็ยังเป็นภาระของผู้ตายอยู่ เขาต้อง 
รับผิดชอบต่อหน้ีดังกล่าวในวันโลกหน้า เว้นแต่จะมีผู้หน่ึงผู้ใดรับ 
เป็นผู้ชำาระหน้ีให้ หรือเจ้าหน้ีได้ยกหน้ีให้ จึงสามารถถือได้ว่าหน้ีดังกล่าว 
ได้พ้นจากภาระของผู้ตาย

ข.	 ความสามารถในการทรงสิทธิและทรงรับภาระท่ีสมบูรณ์ 

(Complete receptive legal qualification, )
คือ การทรงสิทธิและการทรงรับภาระท่ีถือว่าบุคคลท่ีเกิดมามีชีวิตทุกคน 
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มีอยู่ติดตัวจนถึงวินาทีสุดท้ายของลมหายใจ กล่าวคือ ทุกคนมีความสามารถ
ท่ีพึงจะได้รับสิทธิประโยชน์และความสามารถท่ีพึงต้องสนองภาระของตน 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตราบใดท่ีบุคคลคนน้ันมีชีวิตอยู่ โดยไม่คำานึงถึง
เร่ืองเพศ อายุ สถานะ หรืออ่ืนๆ

ความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรม (Legal performance
qualification, ) มีการนิยามความหมายของความสามารถ
ในการแสดงออกทางพฤติกรรมไว้หลายความหมายด้วยกัน เช่น ท่านหุสีน 
เคาะลัฟ อัลญับบูริย์ (1988 : 113) ได้ให้คำาจำากัดความไว้ว่า “คือ ขอบเขต
ความเหมาะสมท่ีอำานวยแก่บุคคลในอันท่ีจะแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีถือว่า
ชอบธรรมในเชิงกฎหมาย” และในตำาราบางเล่มได้นิยามความหมาย ไว้ว่า 
“กล่าวคือ ความสามารถในเชิงนิติสัมพันธ์  โดยท่ีด้วยลักษณะความสามารถ
ดังกล่าว ทำาให้บุคคลคนหน่ึงมีสถานภาพท่ีเหมาะสมและสมควรท่ีจะทำาการ
ขวนขวายแสวงหาสิทธิประโยชน์จากพฤติกรรมของตน ตลอดจนสามารถ 
ถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิในก่อสัญญาโอนถ่ายสิทธิประโยชน์ของตน 
แก่ผู้อ่ืน”

จากความหมายข้างต้นสามารถท่ีจะประมวลรวมสรุปได้ว่า
ความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรม (Legal performance 
qualification, ) ก็คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีกฎหมายให้การรับรองว่าเป็นผู้ท่ีเหมาะสมและสมควรท่ีจะถือให้การกระทำา 
ของเขาเป็นการกระทำาท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สามารถโอนถ่าย 
สิทธิประโยชน์ระหว่างกันได้หรือไม่ และสามารถถือได้ว่าการกระทำาน้ันๆ 
สามารถปลดภาระหน้าท่ีของตนได้หรือไม่ เช่น เม่ือบุคคลท่ีกฎหมาย 
ให้การรับรองว่าเป็นผู้ท่ีเหมาะสมและสมควรท่ีจะถือให้การกระทำาของเขา 
เป็นการกระทำาท่ีชอบด้วยกฎหมายได้ทำาการละหมาด ทำาพิธีการหัจญ์ 
(การประกอบศาสนกิจภาคบังคับหน่ึงคร้ังในชีวิต ท่ีนครมักกะฮ์ ประเทศ
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ซาอุดิอาระเบีย) บริจาคทานซะกาต (ทานภาคบังคับท่ีมุสลิมจะต้องจ่าย 
จากทรัพย์สินและผลผลิตตามอัตราส่วนและระยะเวลาท่ีกำาหนดในกฎหมาย
อิสลาม) ทำาการซ้ือขาย ทำาการกู้ยืม หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นพิธีกรรม หรือ 
นิติกรรมสัมพันธ์ตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว การกระทำา 
ท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นก็ถือว่ามีผลทางกฎหมาย ขณะเดียวกัน หากมี 
บุคคลใดได้ทำาการละเมิดละเลยหรือกระทำาโดยไม่สมบูรณ์ บุคคลคนน้ัน 
ก็ต้องรับผิดชอบในทางกฎหมาย เช่น หากมีการฆ่าผู้อ่ืนจนถึงเสียชีวิต
ก็ต้องมีการรับโทษตามกฎหมาย หากมีการทำาให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย 
ก็ต้องมีการชดเชยค่าเสียหาย หากมีการทำาการละหมาดโดยไม่ถูกต้อง 
ก็ต้องชดใช้ด้วยการทำาการละหมาดใหม่ เป็นต้น

ประเภทความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรม 
( )

จากความหมายดังท่ีได้กล่าวข้างต้น จะพบว่าหลักกฎหมายอิสลาม 
ได้จำาแนกความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรม ( )
ของบุคคลน้ันๆ ออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกัน กล่าวคือ

ก.	ความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีบกพร่อง 
ไ ม่สมบูรณ์	 (Def ic ient legal performance qual i f icat ion ,

) คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีได้เกิดข้ึน
จากบุคคลท่ีมี วุฒิภาวะและสติสัมปชัญญะท่ียังไม่สมบูรณ์น้ันเอง 
โดยหลักแล้ว การท่ีจะถือได้ว่าบุคคลคนหน่ึงรู้และเข้าใจข้อกฎหมาย 
ได้น้ัน มีสัญญาณอันสำาคัญคือการมีวุฒิภาวะและสติสัมปชัญญะท่ีสมบูรณ์ 
ฉะน้ันหลักกฎหมายจึงบัญญัติให้บุคคลท่ีขาดลักษณะเง่ือนไขดังกล่าว 
เป็นบุคคลท่ีถือว่าการแสดงออกทางพฤติกรรมของเขาเป็นการแสดงออก 



คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 47

ทางพฤติกรรมท่ีบกพร่องไม่สมบูรณ์ เพ่ือขจัดข้อคลางแคลงใจและเป็น 
การสร้างความยุติธรรมบนฐานท่ีโปร่งใส และเช่ือม่ันได้น่ันเอง

ข.	ความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์
(Complete legal performance qualification, )
คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีได้เกิดข้ึนจากบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะและ
สติสัมปชัญญะท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงบุคคลท่ีมีเง่ือนไขครบสมบูรณ์ดังกล่าว เขาสามารถ 
ท่ีจะรู้และเข้าใจข้อกฎหมายได้อย่างดี จึงเป็นส่ิงท่ีควรและเหมาะสมท่ี 
หลักกฎหมายจะถือเป็นสัญญาณของบุคคลท่ีการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ของเขา เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์ มีข้อผูกพันกับข้อ 
กฎหมายอย่างสมบูรณ์ และจำาต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซ่ึงเป็นการสร้างความยุติธรรมบนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์

สภาพการณ์ต่างๆ	 ของบุคคลในการถือลักษณะความสามารถ 
ในการแสดงออกทางพฤติกรรม ( ) สภาพการณ์ต่างๆ
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการถือลักษณะความสามารถในการแสดงออก 
ทางพฤติกรรมน้ัน สามารถท่ีจะจำาแนกและกำาหนดได้บนพ้ืนฐานของอายุขัย 
ของบุคคล ดังท่ีกล่าวถึงต่อไปน้ี 

1. สภาพการณ์ท่ีถือเป็นบุคคลท่ีไร้ความสามารถในการแสดงออก
ทางพฤติกรรม ซ่ึงเป็นสภาพการณ์ของบุคคลท่ีถือเร่ิมต้ังแต่คลอด 
จากครรภ์มารดา จนถึงอายุของเด็กท่ีเดียงสา กล่าวได้ว่าเป็นช่วงอายุ 
ของเด็กไร้เดียงสาน้ันเอง ฉะน้ัน เด็กไร้เดียงสาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสติสัมปชัญญะ 
ยังไม่สมบูรณ์ จึงถือเป็นบุคคลท่ีไร้ความสามารถในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมในเชิงกฎหมาย กล่าวคือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของเขา 
หากเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นการละเมิดต่อร่างกาย 
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หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา และไม่สามารถ 
เอาโทษทางร่างกายของเด็กท่ีไร้เดียงสาได้ ขณะเดียวกัน หากเป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นการก่อเกิดการโอนกรรมสิทธิโดยนิติกรรม 
สัญญา ก็จะไม่ถือเป็นส่ิงชอบธรรมหรือถือเป็นโมฆะ เพราะกฎหมายถือว่า 
เด็กไร้เดียงสาเป็นบุคคลท่ีไร้ความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรม 
การแสดงออกทางพฤติกรรมใดๆ ของเขาในเชิงกฎหมายแล้ว ถือว่าเสมือนไม่มี 
ฉะน้ัน อะไรก็ตามท่ีมีผลทางกฎหมายท่ีเกิดจากการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ของเขาในเชิงอาญาหรือการถ่ายโอนกรรมสิทธิถือว่าไม่มีโดยมีหลักท่ีเป็นฐาน
แห่งกฎหมายท่ีว่า “ ”
ความว่า “การท่ีเป็นบุคคลท่ีปลอดจากสติสัมปชัญญะย่อมแสดงถึง 
การเป็นบุคคลท่ีปลอดจากความมุ่งหมายและเจตนา” ส่วนการรับผิดชอบ 
ในกรณีท่ีไปละเมิดร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนน้ันจำาเป็นต้องชดใช้ 
ค่าเสียหาย เพราะถือเป็นความสามารถในการทรงรับภาระท่ีจำาต้องสนอง

2. สภาพการณ์ท่ีถือเป็นบุคคลท่ีทรงความสามารถในการแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีบกพร่องไม่สมบูรณ์ คือ บุคคลท่ีอยู่ในช่วงอายุของเด็ก 
ท่ีเดียงสา แต่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ  ซ่ึงบุคคลในช่วงอายุน้ีถึงแม้เป็นบุคคล 
ท่ีเดียงสาแล้วก็ตาม แต่ยังถือเป็นบุคคลท่ีสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์ 
การแสดงออกทางพฤติกรรมของเขา หากเป็นส่ิงท่ีเป็นผู้รับประโยชน์โดยแท้ 
เช่น การรับของรางวัล หรือรับของท่ีเป็นการให้โดยเสน่หา  ก็ถือว่าชอบธรรม 
โดยไม่จำาเป็นต้องผ่านผู้ปกครอง แต่หากเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ท่ีทำาให้เกิดผลเสียหรือนำามาซ่ึงผลลบต่อเขา ก็ถือว่าไม่ชอบธรรม หรือถือเป็น
โมฆะ เช่น การบริจาคทรัพย์สิน  ถึงแม้ผ่านการเห็นชอบจากผู้ปกครองก็ตาม  
และหากเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมีลักษณะก่ึงกลางระหว่างการนำา
มาซ่ึงประโยชน์กับการนำามาซ่ึงผลเสีย การถือว่าชอบธรรมหรือไม่ อยู่ท่ี 
การเห็นชอบของผู้ปกครองเป็นสำาคัญ
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3. สภาพการณ์ท่ีถือเป็นบุคคลท่ีทรงความสามารถในการแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์ คือ บุคคลท่ีบรรลุศาสนภาวะ และมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ โดยปกติแล้วการถือเป็นบุคคลท่ีทรงความสามารถในการแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์น้ันมีความเก่ียวข้องกับปัญญา ซ่ึงเม่ือใดท่ีบุคคล 
คนหน่ึงมีปัญญาอย่างสมบูรณ์แล้วบุคคลคนน้ันก็ย่อมสามารถถือได้ว่า 
เป็นบุคคลท่ีทรงความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์ 
แต่ปัญญาเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถรับรู้ รับทราบและกำาหนดเป็นเกณฑ์ 
ได้อย่างชัดเจน กฎหมายจึงกำาหนดการบรรลุศาสนภาวะเพ่ือเป็นเกณฑ์แทน 
โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือเป็นท่ีมาของการรู้ การทราบว่าบุคคลคนหน่ึง 
ได้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์แล้ว สัญลักษณ์ต่างๆ ดังกล่าว อาจจะเป็นอายุ 
ท่ีกฎหมายกำาหนด หรือการเคล่ือนของน้ำาอสุจิ หรือการมีประจำาเดือน 
ในสตรีเพศ เป็นต้น

ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค บ่ันทอน หรือลดระดับลักษณะการทรงความสามารถ 
ของบุคคล (The symptoms of legal capacity : )
นักวิชาการอุศุลฟิกฮ์ (นักวิชาการในสาขาวิชาท่ีว่าด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
หลักการต่างๆ ซ่ึงจะนำาไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายและข้อบัญญัติในอิสลาม) 
ได้ให้ความหมายของส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค ขัดขวาง บ่ันทอนลักษณะ 
การทรงความสามารถของบุคคล ไว้ว่า “สภาพการณ์ใดท่ีได้เกิดข้ึน 
กับบุคคลแล้วจะทำาให้ลักษณะการทรงความสามารถของบุคคลน้ัน 
ลดลงหรือหมดไป” บางท่านได้ให้ข้อจำากัดความว่า “ส่ิงต่างๆ ท่ีมีผล 
ต่อการเปล่ียนแปลงข้อกฎหมาย และทำาให้บุคคลหลุดพ้นออกจาก 
ภาวการณ์อยู่ภายใต้สภาพบังคับของข้อกฎหมาย หรือทำาให้ได้รับการ 
ลบล้างผลของมัน”

จากคำานิยามข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าสภาพการณ์ท่ีได้เกิดข้ึน 
กับบุคคลในช่วงหน่ึงช่วงใดของชีวิตท่ีมีผลทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ข้อกฎหมายในเชิงคุ้มครอง ปกป้องสิทธิของบุคคลน้ัน และทำาให้เกิด 
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ความสะดวก เบาบางในการรับภาระท่ีสอดคล้องกับข้อเท็จจริงซ่ึงสภาพการณ์ 
ดังกล่าว เป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ถือว่าเป็นลักษณะถาวรด้ังเดิม 
ของความเป็นมนุษย์ สภาพการณ์ดังกล่าวน้ีเรียกว่าสภาพการณ์ท่ีเป็น 
อุปสรรค ขัดขวาง บ่ันทอนลักษณะการทรงความสามารถของบุคคล 
( )

ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้นเก่ียวกับลักษณะการทรงความสามารถ
ของบุคคล สรุปได้ว่า กฎหมายอิสลามเอ้ือต่อบุคคลท่ีมีลักษณะการทรง
ความสามารถท่ีสมบูรณ์ จะดำาเนินตัวตนบนฐานแห่งศักด์ิศรี เสรีภาพ 
และสิทธิของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน สำาหรับ 
บุคคลท่ีด้อยความสามารถก็จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายให้สามารถ 
ดำาเนินชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และอยู่อย่างสมศักด์ิศรี

ถึงแม้ในเชิงกฎหมายถือว่าลักษณะการทรงความสามารถ 
ของบุคคลเป็นลักษณะท่ีมีอยู่ควบคู่กับบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีบุคคล 
มีชีวิต แต่การดำาเนินชีวิตของมนุษย์ต้องผ่านสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีบางคร้ัง 
บางคนต้องประสบกับส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค ขัดขวาง บ่ันทอน หรือลด 
ความสามารถของตนอย่างเล่ียงไม่ได้ ส่ิงเหล่าน้ีย่อมสร้างความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลโดยปริยาย และความต่างเหล่าน้ีย่อมมีผลในเชิงกฎหมาย  
หาไม่แล้วก็ไม่สามารถท่ีจะถือว่ากฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ และไม่สามารถท่ีจะถือว่ากฎหมายดังกล่าวเอ้ือต่อบุคคล 
ท่ีมีลักษณะการทรงความสามารถท่ีสมบูรณ์จะดำาเนินตัวตนบนฐาน 
แห่งศักด์ิศรี เสรีภาพและสิทธิของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ 
และไม่สามารถท่ีจะถือว่ากฎหมายดังกล่าวคุ้มครองบุคคลท่ีด้อย 
ความสามารถให้สามารถดำาเนินชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีแห่งการเป็นมนุษย์ 
ด้วยเหตุน้ี จะพบว่ากฎหมายอิสลามได้กำาหนดความแตกต่างของ 
ความสามารถของบุคคลให้มีผลเชิงกฎหมาย
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หลักกฎหมายอิสลามได้จำาแนกแบ่งส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวาง 
บ่ันทอน หรือลดระดับลักษณะการทรงความสามารถของบุคคล (The 
symptoms of legal capacity , ) แบ่งออกเป็น
2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค ขัดขวาง บ่ันทอน หรือลดระดับลักษณะ 
การทรงความสามารถของบุคคลท่ีมีลักษณะการเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 
(Divine symptoms affecting legal capacity , 

)
2. ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค ขัดขวาง บ่ันทอน หรือลดระดับลักษณะ

การทรงความสามารถของบุคคลท่ีมีลักษณะการเกิดข้ึนโดยการกระทำา 
ของมนุษย์ (Human symptoms affecting the legal capacity, 

)

2.5	 ฐานคำาสอนของอิสลามท่ีมีลักษณะเป็นระบบและไม่ขัดแย้ง 
ในตัวเอง	 สามารถทำาให้เกิดกระบวนการสิทธิมนุษยชนอย่างครบวงจร 
( ) กล่าวคือ หากมีการกำาหนดถึงเกียรติและ
ศักด์ิศรีของมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน จะพบว่าคำาสอน 
ของอิสลามมีลักษณะเป็นระบบและไม่ขัดแย้งในตัวเอง ตัวอย่างเช่น 
อิสลามได้ถือว่ามนุษย์มีเกียรติและศักด์ิศรีโดยกำาเนิด และได้กำาหนดว่า 
เกียรติและศักด์ิศรีของมนุษย์จะละเมิดไม่ได้ ดังท่ีอัลลอฮ์ได้ตรัส 
ในอัลกุรอานถึงเกียรติและศักด์ิศรีของมนุษย์ท่ีมีโดยกำาเนิดไว้ว่า “และโดย
แน่นอน เราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอาดัม และเราได้บรรทุกพวกเขา 
ท้ังทางบกและทางทะเล และได้ให้ปัจจัยยังชีพท่ีดีท้ังหลายแก่พวกเขา 
และเราได้ให้พวกเขาดีเด่นอย่างมีเกียรติเหนือกว่าผู้ท่ีเราได้ให้บังเกิด 
มาเป็นส่วนใหญ่” (อัลอิสรออ์ : 70)

50
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ท่านอะลูสิย์ (Alusi) ได้อรรถาธิบายโองการข้างต้นว่า “และโดย
แน่นอน เราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอาดัม คือ เราได้ถือว่าพวกเขาท้ังหมด
จะเป็นผู้ท่ีเป็นคนดีในหมู่พวกเขา หรือจะเป็นคนช่ัวก็ตาม ถือเป็นบุคคล 
ท่ีทรงด้วยเกียรติ กล่าวคือ มีศักด์ิศรีและมีลักษณะความสง่าในตัวมากมาย” 
(Alusi : Ruhulmaani : 15 : 117) 

จะพบว่าอิสลามได้ให้ความสำาคัญกับร่างกายมนุษย์ ท้ังในขณะท่ี
มีชีวิตอยู่และหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว  ซ่ึงสามารถสัมผัสได้ในข้อเท็จจริง 
ท่ีเป็นข้อกฎหมายท่ีคุ้มครองและปกป้องร่างกายมนุษย์ในลักษณะส่งเสริม 
ให้รักษาสุขภาพ วางมาตรการและบทลงโทษอย่างหนักสำาหรับผู้ท่ี 
ละเมิดหรือทำาร้ายร่างกาย ท้ังทางตรงและทางอ้อม พร้อมกันน้ันยังถือว่า 
ร่างมนุษย์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์เหนือมนุษย์ทุกคน โดยถือว่าการทำาร้าย 
ร่างกายตนเอง หรือพยายามทำาร้ายร่างกายตนเอง เป็นความผิดท่ีต้อง 
รับโทษตามกฎหมาย อัลลอฮ์ได้กำาหนดสิทธิต่างๆ แก่มนุษย์ต้ังแต่ 
อยู่ในครรภ์มารดา ในขณะท่ีมีชีวิตอยู่และหลังจากการเสียชีวิต อันเป็น 
สิทธิท่ีพึงได้รับการดูแลและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นการ 
ให้เกียรติต่อสถานะความเป็นมนุษย์ 

ซ่ึงภายหลังท่ีเสียชีวิตแล้วก็ห้ามมิให้ละเมิดสิทธิหรือทำาการ 
ลบหลู่เกียรติ โดยห้ามทำาร้ายศพหรือทำาลายรูปลักษณ์ของศพ และห้าม 
กล่าวคำาท่ีแสดงถึงการเหยียดหยามหรือด่าทอศพ ท่านศาสดามุฮัมมัด 
กล่าวว่า “การหักกระดูกผู้เสียชีวิตน้ันเสมือนเป็นการหักกระดูกผู้ท่ีมีชีวิต”
บันทึกโดยอิบนุมาญะฮ์ ฮะดิษหมายเลข 1616 และท่านศาสดามุฮัมมัด 
ยังกล่าวอีกว่า “เม่ือใดท่ีพวกท่านได้เย่ียมผู้ป่วยหรือเย่ียมผู้เสียชีวิต
ก็จงกล่าวคำาพูดท่ีดีๆ แท้จริงบรรดามะลาอิกะฮ์ (เทวทูตผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามคำาส่ังของอัลลอฮ์ ซ่ึงมนุษย์ธรรมดามองไม่เห็น) ได้กล่าวขอพรให้ 
อัลลอฮ์ทรงสนองตอบในส่ิงท่ีพวกท่านกล่าวถึง” บันทึกโดยมุสลิมฮะดิษ 
หมายเลข 919
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ดังกล่าวข้างต้นน้ีถือได้ว่าเป็นคำาสอนท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน
มิติหน่ึงท่ีมีลักษณะเป็นระบบ และไม่ขัดแย้งในตัวเองท่ีสามารถทำาให้เกิด
กระบวนการสิทธิมนุษยชนอย่างครบวงจรได้

บทสรุป
จากรากฐานคำาสอนในศาสนาอิสลาม 5 ฐานข้างต้นน้ี ทำาให้เกิด 

การให้ความหมายหรือกำาหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
ในอิสลามซ่ึงมีความแตกต่าง ท้ังด้านความหมายและรายละเอียดกับหลักการ 
สิทธิมนุษยชนสากลท่ีถือกำาเนิดเกิดจากฐานคิด ฐานคำาสอนอ่ืนๆ ซ่ึงหาก 
ฐานคิดหรือฐานคำาสอนอ่ืนๆ ท่ีเป็นบ่อเกิดของสิทธิมนุษยชนสากลมีความ 
ใกล้เคียงกับฐานคำาสอนของอิสลามท้ัง 5 ประการ โดยมีความสอดคล้อง 
หรือมีความใกล้เคียงในความหมาย และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชนสากลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่หากฐานคิดหรือ 
ฐานคำาสอนมีความแตกต่างกัน หรือขัดแย้งกัน เป็นท่ีแน่นอนว่าความหมาย 
และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนสากลก็คงจะมีความต่าง 
และขัดแย้งกันด้วย โดยเฉพาะหากฐานคิดหรือฐานคำาสอนดังกล่าวมีมุมมอง 
ในเชิงวัตถุอย่างเดียว หรือมุ่งเน้นในเร่ืองความต้องการทางร่างกาย วิถีทาง 
การเมือง วิถีทางเศรษฐกิจอย่างเดียว โดยไม่คำานึงถึงวิถีทางจิตวิญญาณ
แล้วความแตกต่างในความหมายและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
ก็คงจะมีความแตกต่างเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน
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รากฐานคำาสอน

อิสลามกับสิทธิมนุษยชน
ในโลกปัจจุบัน

โดย อาจารย์มัสลัน มาหะมะ 
อาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ความนำา
“สิทธิมนุษยชน” ได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน

หลังจากมนุษยชาติได้กลายเป็นเหย่ือแห่งการใช้ความรุนแรงและสงคราม 
ท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง อันนำามาซ่ึงความสูญเสีย ท้ังชีวิต
และทรัพย์สินท่ีไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้

ในสงครามสามก๊ก ขงเบ้งทำาอุบายเผาทหารของโจโฉท่ีทุ่งพกบ๋อง 
ตายไป 100,000 คน เม่ือประธานาธิบดีเคนเนดีตัดสินใจทำาสงคราม 
กับเวียตนาม เด็กหนุ่มชาวอเมริกันต้องตายไปถึง 50,000 คน คนเวียดนาม
ตายไปกว่า 2 ล้านคน

ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เคร่ืองบินอเมริกันบรรทุกระเบิดปรมาณู
ถล่มญ่ีปุ่นราพณาสูรสองเมือง คือ ฮิโรชิมาและนางาซากิ คร่าชีวิตของผู้คน 
เป็นจำานวนมาก กระท่ังปัจจุบันยังมิอาจสรุปตัวเลขท่ีแน่ชัดได้ แต่เช่ือว่า 
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มีคนตายอย่างน้อย 210,000 คน ส่วนท่ีบาดเจ็บ ป่วยไข้ ทรมานทรกรรม
ด้วยพิษของกัมมันตภาพรังสี เสียชีวิตภายหลังจำานวนอีกนับไม่ถ้วน ยังไม่ 
รวมถึงสารพัดปัญหาสังคมท่ียืดเย้ือเร้ือรังเน่ืองจากผลของสงคราม 
อีกมากมาย

ในศตวรรษท่ีแล้ว สงครามต่างๆ ได้คร่าชีวิตของผู้คนประมาณ 
200 ล้านคน ส่วนท่ีตายเพราะความยากจน และความอยุติธรรมในสังคมมี
จำานวนสูงกว่าน้ัน

แม้แต่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรอดพ้น 
จากโศกนาฏกรรมท่ีทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน อาจกล่าวได้ว่าสังคมปัจจุบัน 
ได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้ความรุนแรงถึงระดับสงครามล้างเผ่าพันธ์ุ 
และการก่อวินาศกรรมแบบสยดสยองเลยทีเดียว

สงคราม ความยากจนและความอยุติธรรมในสังคมเป็นเร่ือง 
ท่ีเช่ือมโยงกัน และเช่ือมโยงกับสิทธิมนุษยชนในระดับมหภาค

จึงเห็นได้ว่าเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีขอบเขตและปริมณฑลกว้างขวาง 
ใหญ่โต ต้ังแต่เร่ืองจิตสำานึกไปจนถึงโครงสร้างทางสังคม และการกำาหนด
นโยบายในระดับประเทศและนานาชาติ

บทความน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดเ บ้ืองต้นในอิสลามท่ีว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงถึงแม้อิสลามไม่ได้ร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
เป็นการเฉพาะ แต่อิสลามได้ก้าวล้ำาประชาคมโลกและให้ความสำาคัญ 
กับมนุษยชาติท่ีซึมซับเข้าไปในจิตสำานึกและการศรัทธา พร้อมการประยุกต์ใช้ 
ในภาคปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการทำาอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดี) 
ต่ออัลลอฮ์และสัญลักษณ์ของการเป็นมุสลิมที่ดี
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1. แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนได้กำาเนิดเป็นทางการคร้ังแรกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 (หลังจากการเผยแผ่ศาสนาอิสลามนานถึง 7 ศตวรรษ) 
อันสืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปชนช้ันในยุโรป ต่อมา ได้มีการวิวัฒนาการ 
ในสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเป็นการป้องกันการเหยียดผิว 
การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและการป้องกันความอยุติธรรมในสังคม 
จนกระท่ังได้มีการยกย่องว่า ศตวรรษท่ี 18 คือ ศตวรรษแห่งสิทธิมนุษยชน

องค์กรสิทธิมนุษยชนได้รับการก่อต้ังคร้ังแรกโดยสหประชาชาติ 
ในปี ค.ศ.1945 และในปี ค.ศ.1948 ได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน โดยสหประชาชาติได้ให้การรับรองเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 1948 
ซ่ึงถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลในทุกปีนับแต่น้ันมา

2. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ท่ีจัดต้ังข้ึนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 199 และมาตรา 200 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำานวน 11 ท่าน 
มีอำานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลย 
การกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำาการไกล่เกล่ียหรือเสนอ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนภารกิจท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึง คือ การส่งเสริมการ
ศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
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ต่อมา หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้เพ่ิมอำานาจหน้าท่ีในการเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมในกรณี 
ท่ีเห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม และบัญญัติ
ให้มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำานวน 7 คน ท้ังน้ี ตามมาตรา 256 
และ 257  

3. สิทธิมนุษยชนในอิสลาม

อิสลามได้ให้เกียรติแก่มนุษย์และยกย่องมนุษย์ โดยถือว่ามนุษย์ 
คือผู้ถูกสร้างท่ีสมบูรณ์และเพียบพร้อมท่ีสุด มนุษย์จึงถูกแบกภาระ 
ให้ทำาหน้าท่ีเป็นผู้แทนของพระเจ้าในการจรรโลงและพัฒนาโลกน้ีให้ถูกต้อง 
ตามครรลองและสอดคล้องกับสัญชาตญาณอันด้ังเดิมของมนุษย์ โดยท่ี
อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างทุกสรรพส่ิงเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่มนุษย์ในการ 
ทำาหน้าท่ีอันทรงเกียรติน้ีอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จึงได้กำาหนดบทบัญญัติให้แก่มนุษย์ยึดเป็นแนวปฏิบัติ 
พระองค์ได้ประทานคัมภีร์เพ่ือเป็นธรรมนูญชีวิตและได้ส่งศาสดาเพ่ือเป็น 
แบบอย่างสำาหรับมนุษย์ในการนำาคำาสอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำาวัน บทบัญญัติและคำาสอนของอิสลามล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การคุ้มครองปัจจัยสิทธิข้ันมูลฐานของมนุษย์ไว้ 5 ประการ คือ การคุ้มครอง
ศาสนา การคุ้มครองชีวิต การคุ้มครองสติปัญญา การคุ้มครองพันธุกรรม 
หรือศักด์ิศรี และการคุ้มครองทรัพย์สิน

ด้วยเหตุดังกล่าวสิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงมีคุณลักษณะเฉพาะท่ี 
พอสรุปได้ ดังน้ี
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1) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของหลักความเช่ือในอิสลาม 
มีความเช่ือมโยงและเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ีพึงมีต่อพระเจ้า 
ตนเอง เพ่ือนร่วมโลก และส่ิงแวดล้อมรอบตัว

2) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเป็นพรและความกรุณาของพระเจ้าท่ีมอบ
ให้แก่มนุษย์ เป็นคำาวิวรณ์จากพระเจ้าผ่านศาสดาแห่งพระองค์ สิทธิมนุษยชน 
ในอิสลามจึงไม่ใช่เป็นการเรียกร้องเน่ืองในสถานการณ์ต่างๆ หรือเสียง
สะท้อนของผู้ท่ีเสียเปรียบหรือได้เปรียบจากความขัดแย้งต่างๆ ในสังคม

3) สิทธิมนุษยชนในอิสลามมีขอบเขตครอบคลุมมนุษยชาติท้ังมวล 
โดยไม่มีการจำากัดด้านสัญชาติ เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ประเทศใดเป็นการเฉพาะ 
แต่มีเน้ือหาขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลท่ีครอบคลุมมนุษยชาติในทุกยุค 
ทุกสมัย

4) สิทธิมนุษยชนในอิสลาม คือ พฤติกรรมท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีคงอยู่ 
ในจิตสำานึกของมนุษย์และพร้อมแสดงออกมาในภาคปฏิบัติ ซ่ึงถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของการน้อมรับคำาบัญชาของอัลลอฮ์ โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัย
อำานาจกฎหมายหรือข้อตกลงทางสังคมบังคับใช้

Dr. Ibrahim Madkur ผู้อำานวยการสถาบันภาษาอาหรับ กรุงไคโร 
กล่าวว่า “สิทธิมนุษยชนท่ีมีการละเมิดในทุกวันน้ี ท้ังๆ ท่ีเรามีหน้าท่ีต้อง 
ส่งเสริมและคุ้มครองไว้ ความจริงแล้วอิสลามได้วางกฎเกณฑ์และให้ 
มวลมนุษย์ดำารงไว้ซ่ึงสิทธิมนุษยชนมาต้ังแต่ 14 ศตวรรษแล้ว อิสลาม 
ได้วางรากฐานสิทธิมนุษยชนก่อนท่ีจะมีการพูดถึงอย่างแพร่หลาย 
ในศตวรรษท่ี 18 ท่ีถือว่าเป็นศตวรรษแห่งสิทธิมนุษยชนด้วยซ้ำาไป อิสลาม 
ได้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและได้กำาหนดเป็นส่วนหน่ึง 
ของบทบัญญัติทางศาสนา และส่ิงท่ีพึงปฏิบัติในโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) 
พร้อมๆ กับได้กำาหนดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการส่งเสริมจริยธรรม 
และจิตวิญญาณ”
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4. อัลกุรอาน คือ คัมภีร์แห่งมนุษยชาติ

อัลกุรอาน คือ ธรรมนูญสำาหรับมนุษยชาติ ท้ังน้ี หากสังเกตสำานวน 
ท่ีมักใช้ในอัลกุรอาน เพ่ือเรียกร้องมวลมนุษย์ด้วยคำากล่าว คำาว่า 

 “โอ้ มวลมนุษยชาติท้ังหลาย” โดยท่ีคำาน้ีจะถูกใช้ซ้ำาในอัลกุรอาน
ถึง 28 คร้ัง ในขณะท่ีคำาว่า  “มนุษย์” ได้ถูกใช้ในอัลกุรอานถึง
280 คร้ัง คำาว่า  “มนุษย์”  (คำาเอกพจน์) ปรากฏในอัลกุรอาน 63 คร้ัง
และคำาว่า  “ลูกหลานอาดัม” ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานถึง
6 คร้ัง และเพ่ือเป็นการยืนยันว่าอัลกุรอานได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ 
กับมนุษย์มากท่ีสุดจะเห็นได้จากโองการแรกท่ีถูกประทานลงมายังศาสดา 
มุฮัมมัด (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) ท่ีได้กล่าวซ้ำาคำาว่า  “มนุษย์” 
ถึง 2 คร้ังทีเดียว

นอกจากน้ี เน้ือหาโดยรวมในอัลกุรอานจะเป็นการเชิญชวนและ
เรียกร้องมนุษย์ให้รู้จักรากเหง้าและกำาพืดอันแท้จริงของตนเอง รับทราบ
คุณสมบัติพิเศษท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีถูกสร้างท้ังหลาย มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการมีอยู่ของมนุษย์ เส้นทางการดำาเนินชีวิต 
ท่ีประสบผลสำาเร็จ พร้อมท้ังใฝ่รำาลึกถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต 
สู่ความสุขอันนิรันดร์ ท้ังหลายท้ังปวงน้ัน เพ่ือเป็นการตอกย้ำาว่าอัลกุรอาน 
คือ คัมภีร์แห่งมนุษยชาติโดยแท้จริง

5. คุตบะฮ์วิดาอ์ (เทศนาธรรมคร้ังสุดท้ายของท่านศานฑูต) 

นักวิชาการมุสลิมและโลกอิสลามพบว่า มีการประกาศปฏิญญา 
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของมนุษยชาติ เกิดข้ึนในปีท่ี ฮ.ศ. 
(ฮิจเราะฮ์ศักราช) ท่ี 10 ท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความจำาเริญและสันติสุข 
จงมีแด่ท่าน) พร้อมด้วยบรรดาซอฮาบะฮ์ (เหล่าอัครสาวก) กว่า 100,000 คน 
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ได้พร้อมกันประกอบพิธีหัจญ์ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮ์ ในวันท่ีเป่ียมด้วยศานติ 
ท่านศาสดาได้กล่าวคำาสุนทรพจน์ท่ีถือเป็นบทปัจฉิมนิเทศในอิสลาม และถือ
เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีสามารถรวบรวมพลโลกนับแสน 
ท่ีหลากหลาย อาทิ ด้านภาษา สีผิว วงศ์ตระกูล เช้ือชาติและเผ่าพันธ์ุ 
คล่ืนมหาชนได้รวมตัว ณ สถานท่ีอันเดียวกัน วันเวลาเดียวกัน เจตนารมณ์
อันเดียวกัน การปฏิบัติศาสนกิจท่ีคล้ายคลึง และพร้อมเพรียงกันด้วย 
การแต่งกายท่ีเหมือนกัน ภายใต้การช้ีนำาโดยผู้นำาสูงสุดคนเดียวกัน เน้ือหา 
หลักของคุตบะฮ์วิดาอ์ดังกล่าวเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของอิสลาม 
ท่ีครอบคลุมหลักการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
การยอมรับสิทธิส่วนบุคคล หลักการใช้ชีวิตในครอบครัว ฐานะของสตรี 
ในอิสลามและบทบาทของนางต่อการสร้างครอบครัวเป่ียมสุข หลักการ 
ยึดม่ันในอัลกุรอานและสุนนะฮ์ (จริยวัตรและแบบอย่างของศาสดา 
มุฮัมมัด) โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาชีวิต เลือด ทรัพย์สิน
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ดังปรากฏในส่วนหน่ึงของคุตบะฮ์ ความว่า 
“โอ้มนุษย์ท้ังหลาย แท้จริงเลือดและทรัพย์สมบัติของท่านจะได้รับการ 
ปกป้องและห้ามมิให้เกิดการล่วงละเมิด จนกว่าท่านท้ังหลายจะกลับไปสู่
พระเจ้าของท่าน เฉกเช่นกับการห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดในวันน้ีและเดือนน้ี”

6. บทสรุป 

การส่งเสริม การศึกษา การวิจัย การสัมมนาและการเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนจะไร้ซ่ึงความหมายและเป็นเพียงเศษกระดาษ
และคำาพูดท่ีไร้คุณค่าหากสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการขานรับในภาคปฏิบัติ
ของประชาคมโลก ประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบันล้วนแล้วแต่ยอมรับ 
ในหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
มนุษยชาติในยุคปัจจุบันได้กลายเป็นเหย่ือของการละเมิดท่ีค่อนข้างรุนแรง 
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และมีบ่อยคร้ังท่ีมีการละเมิดในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ด้วยซ้ำาไป 
และในประวัติศาสตร์ท้ังในอดีตและปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มท่ีมีศักยภาพ
ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรุนแรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือ อำานาจรัฐ 
และกลไกของรัฐน่ันเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว สิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงไม่ใช่เป็นเพียง 
หัวข้อสัมมนาในเวทีโลกหรือเสียงเรียกร้องและอนุสัญญาระดับนานาชาติ
เท่าน้ัน หากเป็นบทบัญญัติทางศาสนาท่ีมีเป้าประสงค์ให้การคุ้มครองมนุษย์ 
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา ชีวิตบนโลกน้ีจนกระท่ังชีวิตหลังจากความตาย 
ชีวิตทุกข้ันตอนของมนุษย์ย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีตามครรลองของศาสนา 
ท่ีไ ด้วางกรอบและ ช้ีแนวทางอันเ ท่ียงตรงเ พ่ือมนุษย์จะไ ด้ ใ ช้ ขีด 
ความสามารถของตนเองสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ พร้อมพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือบรรลุถึงเป้าประสงค์สูงสุด สู่การมีชีวิตท่ีมีความสุขอย่างถาวร 
และย่ังยืน
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บางประเด็นเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนและอิสลาม

โดย อาจารย์อับดุลสุโก ดินอะ
(อุสตาซอับดุชชะกูร บิน ชาฟิอีย์) 

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ

“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ”
“ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสดามุฮัมมัด

ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน”

ความนำา
สืบเน่ืองจากเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเพ่ือสันติภาพ (คยนส.) 

และเครือข่ายนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำาเนินโครงการจัดต้ัง 
“เครือข่ายบัณฑิตอาสา พัฒนาสังคม จังหวัดชายแดนใต้ (คบส.จชต.)” 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบัณฑิตและอาสาสมัครพัฒนาสังคม
จังหวัดภาคใต้ ในการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง 
ในการผดุงไว้ซ่ึงความยุติธรรม สร้างพลเมืองท่ีมีจิตวิญญาณตระหนักในภาระ
หน้าท่ี มีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีทักษะและความรู้ความสามารถในการเข้าไป 
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ท่ีสอดคล้องกับหลักการอิสลามและสิทธิมนุษยชนสากล ท้ังยังเป็นพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำาหนดชะตากรรมของตนเอง ส่งเสริม 
ความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม ลดเง่ือนไขการใช้ความรุนแรง 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาความรุนแรงจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง 
และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ในการน้ี เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเพ่ือสันติภาพ (คยนส.) 
จึงดำาเนินการจัดโครงการสัมมนาคณะทำางานเครือข่ายบัณฑิตอาสา 
พัฒนาสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คบส.จชต.) เม่ือวันท่ี 1-8 ตุลาคม 
2552 เพ่ือเตรียมพร้อมแก่คณะทำางานในการทำากิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเก่ียวกับหลักการอิสลาม 
และสิทธิมนุษยชนสากล ซ่ึงทางเครือข่ายได้เชิญนักวิชาการต่างๆ ท้ัง 
ส่วนกลางและจังหวัดชายแดนภาคใต้เ ข้าร่วมสัมมนา ซ่ึง ผู้เ ขียน 
ได้อธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนและอิสลามไว้ ดังนี้

1. คำานิยามความหมายของ “สิทธิมนุษยชน”

“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง สิทธิท้ังหลายท่ีเป็นสิทธิพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น
ในการดำารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีของมนุษย์ และในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ของมนุษย์ เป็นสิทธิท่ีมีการคุ้มครองป้องกันในทางกฎหมายเป็นพิเศษสม 
กับความสำาคัญของสิทธิดังกล่าว

จากคำาจำากัดความข้างต้น สิทธิมนุษยชนจึงหมายถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
เป็นมาตรฐานข้ันต่ำาท่ีพึงมี เป็นส่ิงจำาเป็นในการดำารงชีวิตของมนุษย์อย่าง 
มีศักด์ิศรีและมีคุณค่า หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าว ย่อมจะได้รับ 
การรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย และความ
ม่ันคงปลอดภัย สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิในการเคล่ือนไหว
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และในการเลือกถ่ินท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากน้ี สิทธิมนุษยชนยังหมายถึง 
สิทธิท่ีพึงมีเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพ่ือธำารงรักษาไว้ซ่ึงคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา สิทธิในการเลือกท่ี
จะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิในการมีส่วน
ร่วมในทางการเมือง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนประกอบไปด้วย สิทธิ
ต่างๆ ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้ังแต่เกิดจนตาย

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในอดีตยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
จนภายหลังท่ีได้มีการก่อต้ังองค์การสหประชาชาติแล้ว คำาว่า “สิทธิมนุษยชน” 
จึงได้ถูกนำามาใช้อย่างกว้างขวาง ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

ในกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่ง เช่น 
ในอารัมภบทได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของสหประชาชาติไว้ว่า “เพ่ือเป็นการ
ยืนยันและให้การรับรองถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ในศักด์ิศรี 
และคุณค่าของมนุษยชาติ”

กฎบัตรสหประชาชาติได้แต่เพียงกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้ในท่ีต่างๆ 
เช่น ในอารัมภบทดังท่ีกล่าวแล้ว ในมาตรา 1 มาตรา 13 มาตรา 55 
มาตรา 56 มาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 76 เท่าน้ัน แต่มิได้ให้คำานิยาม
หรือคำาจำากัดความของคำาว่า “สิทธิมนุษยชน” ไว้แต่อย่างใด

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
(Universal Declaration of Human Rights) ซ่ึงถือเป็นแม่บทของ 
สิทธิมนุษยชนในปัจจุบันได้จำาแนกสิทธิมนุษยชนออกเป็นประเภทต่างๆ 
ไว้ดังน้ี

1.	สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Political and Civil Rights)
เป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม และปรากฏอยู่ในข้อ 1 - 21 
สิทธิดังกล่าวประกอบไปด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเคล่ือนย้ายและเลือก 
ถ่ินท่ีอยู่ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิในการท่ีจะได้รับการพิจารณาคดี 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ70

อย่างเป็นธรรม สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา 
สิทธิในการแสดงออกอย่างเสรี สิทธิในการล้ีภัย

2.	สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม (Economic Social
and Cultural Rights) เป็นสิทธิท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานความเป็นอยู่ 
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติข้อ 22 
เป็นต้นไป ได้แก่ สิทธิในการศึกษา สิทธิในการก่อต้ังสหภาพแรงงาน สิทธิ 
ในมาตรฐานการครองชีพท่ีดีและอย่างพอเพียง ตลอดจนสิทธิในการหยุด 
พักผ่อนจากการทำางาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายบางท่านมีความเห็นว่า สิทธิมนุษยชน 
หมายถึง ท้ังสิทธิตามกฎหมายและสิทธิท่ีมิใช่สิทธิตามกฎหมาย ปราชญ์ 
ทางกฎหมายท่านหน่ึงได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้ว่า จากคำาจำากัดความข้างต้น 
สิทธิมนุษยชนจึงหมายถึง สิทธิข้ันพ้ืนฐาน เป็นมาตรฐานข้ันต่ำาท่ีพึงมี 
เป็นส่ิงจำาเป็นในการดำารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีศักด์ิศรี และมีคุณค่า 
หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าว ย่อมจะได้รับการรับรองและคุ้มครอง
โดยกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกายและความม่ันคงปลอดภัย 
สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิในการเคล่ือนไหวและในการ 
เลือกถ่ินท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากน้ี สิทธิมนุษยชนยังหมายถึง สิทธิท่ี 
พึงมีเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพ่ือธำารงรักษาไว้ซ่ึงคุณค่า 
ของความเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา สิทธิในการเลือก 
ท่ีจะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิในการมี 
ส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนประกอบไปด้วย
สิทธิต่างๆ ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้ังแต่เกิดจนตาย
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2. จุดยืนของอิสลามท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชน

1. อิสลามมีเป้าหมายท่ีจะผดุงหลักประกันพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์
แห่งชารีอะห์ระดับแรก แสดงถึงการให้ความสำาคัญของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของชีวิตมนุษย์ โดยได้เน้นย้ำาในการนำาเสนอหลักประกันความม่ันคงของมนุษย์ 
ในระดับน้ีสวัสดิการพ้ืนฐานสำาหรับโลกน้ีและโลกหน้า เป็นส่ิงท่ีควรได้รับ 
การดูแลอย่างเคร่งครัดและท่ัวถึง คือ หลักประกันความม่ันคงด้านศาสนา/
ความเช่ือ (Din) หลักประกันความม่ันคงด้านชีวิต (Nafs) หลักประกัน 
ความม่ันคงด้านการสืบสายพันธ์ุ (Nasl) หลักประกันความม่ันคงด้านทรัพย์สิน 
(Mal) และหลักประกันความม่ันคงด้านสติปัญญา (‘Aql)

2. สิทธิมนุษยชนในอิสลามต้ังอยู่บนหลัก 2 ประการ ดังน้ี
 (1) หลักแห่งความเสมอภาคท่ีมีต่อมนุษย์
 (2) หลักเสรีภาพท่ีมีให้กับมนุษย์
อิสลามได้วางพ้ืนฐานของหลักความเสมอภาค ให้อยู่บน 2 หลักเกณฑ์ 

ดังน้ี
 (1) จุดกำาเนิดเดียวกันของมนุษย์
 (2) ทุกคนมีเกียรติในความเป็นมนุษย์
สำาหรับจุดกำาเนิดเดียวกันของมนุษย์น้ัน อิสลามได้สะท้อนให้เห็นว่า 

แท้จริงอัลลอฮ์ ตะอาลา ได้สร้างมนุษย์ท้ังหมดจากชีวิตเดียว (คืออาดัม) 
ดังน้ัน มนุษย์ท้ังหมดย่อมเป็นพ่ีน้องในครอบครัวใหญ่ท่ีไม่มีแง่มุมใดจะแบ่งแยก 
ระดับชนช้ันได้ ความแตกต่างทางเช้ือชาติไม่มีผลกระทบต่อแก่นแท้ของ 
ความเป็นมนุษย์คนหน่ึงจากมนุษยชาติท้ังหลาย ด้วยเหตุน้ี ความแตกต่าง 
ทางเช้ือชาติ สมควรเป็นตัวผลักดันให้เกิดการทำาความรู้จัก ความสนิทสนม 
และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างพวกเขา ไม่ใช่นำามาเป็นหนทาง 
ของการโต้แย้งและความแตกแยก อัลลอฮ์ได้ตรัสความว่า
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“โอ้มวลมนุษย์ ! แท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชายหน่ึงและ
หญิงหน่ึง และบันดาลพวกเจ้าให้แตกออกเป็นเผ่าพันธ์ุและเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือพวกเจ้าจะได้ทำาความรู้จักซ่ึงกันและกัน แท้จริงผู้มีเกียรติท่ีสุด ในหมู่ 
พวกเจ้า ณ ท่ีอัลลอฮ์ คือ ผู้ท่ีมีความยำาเกรง” (อัลหุญุร๊อต : 13)

ส่วนอีกกฎเกณฑ์หน่ึงท่ีมีให้กับความเสมอภาค คือ ทุกคนมีเกียรติ
ของความเป็นมนุษย์ อัลกุรอานได้ระบุถึงส่ิงดังกล่าว ความว่า “ขอยืนยัน 
เราได้ให้เกียรติแก่ (มนุษย์) ลูกหลานอาดัม” (อัลอิสรออ์ : 70) ดังน้ัน
ด้วยเกียรติน้ี อัลลอฮ์ได้ทรงทำาให้มนุษย์เป็นตัวแทนของพระองค์ในพ้ืนพิภพน้ี 
บรรดามะลาอิกะฮ์ (เทวทูตผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำาส่ังของอัลลอฮ์ ซ่ึงมนุษย์ 
ธรรมดามองไม่เห็น) ได้ให้การสุยูด (กราบเคารพให้เกียรติ) แก่เขาและทรงทำาให้ 
เขาเป็นนายแห่งจักรวาลและทรงให้ส่ิงท่ีอยู่ในช้ันฟ้าและแผ่นดินยอมสิโรราบ 
ให้แก่เขา ฉะน้ัน ด้วยเหตุดังกล่าว มนุษย์จึงมีฐานันดร มีเกียรติภูมิท่ีเหนือกว่า 
บรรดาส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาท้ังหมดและอัลลอฮ์ทรงมอบเกียรติน้ีให้แก่มนุษย์ 
ทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น เพ่ือให้เป็นสายใยแห่งการคุ้มครองและปกป้อง 
ให้กับมนุษย์ทุกคน ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนรวย คนจน ชนช้ันผู้นำา 
และผู้อยู่ใต้การปกครอง ซ่ึงท้ังหมดจะต้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และอยู่ต่อหน้า 
กฎหมายของพระองค์ และไม่ว่าในสิทธิต่างๆ โดยรวมน้ัน ย่อมมีความ 
เท่าเทียมกัน (ในวันน้ัน)

สำาหรับหลักการท่ีสองท่ีได้เน้นย้ำาถึงสิทธิมนุษยชนน้ัน คือ 
หลักอิสรภาพท่ีอัลลอฮ์ทรงกำาหนดให้มนุษย์มีภาระหน้าท่ีในการทำานุบำารุง
ผืนแผ่นดินและสรรสร้างอารยธรรมแห่งมนุษยชาติ ซ่ึงไม่มีภาระหน้าท่ีใด 
ท่ีปราศจากอิสรภาพ แม้กระท่ังเร่ืองของการศรัทธาและการปฏิเสธ 
ซ่ึงอัลลอฮ์ทรงกำาหนดให้ผูกพันอยู่กับความปรารถนาของมนุษย์ ความว่า 
“ดังน้ัน ผู้ใดปรารถนา เขาก็จงศรัทธาเถิด และผู้ใดปรารถนา เขาก็จง 
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ปฏิเสธเถิด” (อัลกะฮ์ฟี : 29) เฉกเช่นน้ี ความเสรีภาพย่อมครอบคลุมถึง
ทุกเสรีภาพของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของศาสนา การเมือง และ
ทัศนะความคิด

3. การพิพากษาตามคำาสอนของอิสลาม จำาเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของความยุติธรรมและการปรึกษาหารือ อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้มนุษย์ 
มีความยุติธรรมและให้พวกเขานำามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อัลลอฮ์ทรงตรัส 
ความว่า “แท้จริง อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้มีความยุติธรรมและมีคุณธรรม”
(อัลนะห์ลิ : 90) 

พระองค์ยังได้ตรัสไว้ในอีกโองการ ความว่า “และเม่ือพวกเจ้า
ทำาการตัดสินในระหว่างมนุษย์ท้ังหลาย พวกเจ้าจะต้องตัดสินด้วยความ
ยุติธรรม” (อันนิซาอ์ : 58) และยังมีโองการจากคัมภีร์อัลกุรอานต่างๆ
อีกมากมายท่ีได้ยืนยันเก่ียวกับส่ิงดังกล่าว

สำาหรับการปรึกษาหารือเป็นส่ิงท่ีมีความจำาเป็น ท่านศาสดามุฮัมมัด 
ได้ขอคำาปรึกษาหารือกับบรรดาซอฮาบะฮ์ (สหายของท่านศาสดา) และท่าน
ยึดทัศนะความเห็นส่วนมาก หากแม้นว่าจะขัดกับความเห็นของท่านก็ตาม เช่น 
บรรดามุสลิมีน (มุสลิมผู้ศรัทธา) ต้องการทำาสงครามอุหุด ท้ังท่ีท่านศาสดา 
มีความเห็นว่าไม่ทำาสงคราม แต่ความเห็นส่วนใหญ่ให้ออกทำาสงคราม ดังน้ัน 
ท่านศาสดายอมตกลงตามความเห็นของพวกเขา และออกทำาสงคราม 
ความพ่ายแพ้ได้ประสบแก่บรรดามุสลิมีนแต่พร้อมกับส่ิงดังกล่าว อัลกุรอาน 
ก็ยังคงตอกย้ำาให้มีความจำาเป็นต้องปรึกษาหารือ ฉะน้ัน อัลลอฮ์ได้ตรัส 
กับท่าน ความว่า “ดังน้ัน เจ้าจงอภัยให้พวกเขา เจ้าจงขออภัยให้พวกเขา
และจงปรึกษาพวกเขาในการงานต่าง ๆ  ท่ีคิดกระทำา” และด้วยจุดมุ่งหมายน้ี
จึงไม่รับพิจารณาความเห็นส่วนน้อยของนักปราชญ์นิติศาสตร์อิสลาม 
ท่ีอ้างว่าการปรึกษาหารือไม่มีความจำาเป็น เพราะการอ้างน้ีขัดกับบรรดา 
ตัวบทของศาสนาท่ีชัดเจน
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อิสลามได้มอบให้บรรดามุสลิมีน (มุสลิมผู้ศรัทธา) มีอิสรภาพ 
ในการเลือกสรรรูปของการปรึกษาหารือเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ 
โดยรวม ดังน้ัน เม่ือผลประโยชน์ได้เรียกร้องให้ระบบการปรึกษาหารืออยู่ใน 
รูปแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ระบบรัฐสภา) ท่ีมีอยู่ในประเทศต่างๆ 
แน่นอนว่า อิสลามจะไม่คัดค้านส่ิงดังกล่าว เพราะท้ังหมดย่อมเป็นการปฏิบัติ
ท่ีถูกต้อง พร้อมกับมีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความเจริญก้าวหน้าของแต่ละประเทศ

จากส่ิงดังกล่าว ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า อิสลามให้ความสำาคัญ 
และปกป้องสิทธิมนุษยชน มีความปรารถนาให้นำามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
กับหลักการปรึกษาหารือในรูปแบบปัจจุบัน

4. อิสลามได้เปิดโอกาสให้แสดงทัศนะหลากหลายความคิด อนุญาต
ให้มีการวินิจฉัย วิเคราะห์ แม้กระท่ังประเด็นเร่ืองของศาสนา ตราบใด 
ท่ีเขามีคุณสมบัติและเง่ือนไขพร้อมในการเป็นนักวินิจฉัย ซ่ึงหากเขา 
ทำาการวินิจฉัยผิดย่อมได้รับหน่ึงการตอบแทน และหากเขาทำาการวินิจฉัย 
ถูกต้องย่อมได้รับสองการตอบแทน

ผู้ศึกษาบรรดามัซฮับ (สำานักคิด) ต่าง ๆ ของนิติศาสตร์อิสลาม 
เขาจะพบว่าในแนวทางมัซฮับเหล่าน้ันมีความแตกต่างกันในเร่ืองของแนวคิด 
ในหลายๆ ประเด็นปัญหาด้วยกัน โดยไม่มีผู้ใดกล่าวว่าส่ิงดังกล่าวไม่เป็น 
ท่ีอนุญาต จากตรงน้ี เราจะพบว่าอิสลามเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
เพ่ือท่ีสะท้อนแนวคิดต่อผู้คนท้ังหลาย โดยมีเป้าหมายให้เกิดความดีงาม 
ในแต่ละสังคมและรักษาไว้ซ่ึงความสงบและเสถียรภาพ
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สรุป
โลกปัจจุบันพบว่าประเทศมุสลิมหลายๆ ประเทศ ได้พัฒนาระบบ 

และส่งเสริมกระบวนการในการปกป้องและรักษาสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันเน่ือง 
มาจากการยอมรับในกฎบัตรสหประชาชาติท่ีได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้ 
ในหลายแห่ง แต่ขณะเดียวกันประเทศตะวันตกหลายๆ ประเทศยังคง
ใช้ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนโจมตีโลกมุสลิมหลายประเทศว่าได้ลิดรอน 
สิทธิข้ันพ้ืนฐานต่อประชาชนของตน รวมท้ังกล่าวหาว่าหลักการศาสนาอิสลาม
ได้ส่งเสริมและก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในขณะเดียวกัน

ในมุมมองของมุสลิม ผู้เขียนคิดว่าสิทธิมนุษยชนตามทัศนะอิสลาม 
หมายถึง สิทธิท้ังหลายท่ีเป็นสิทธิพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นในการดำารงชีวิตอย่าง
มีศักด์ิศรีของมนุษย์ และส่งเสริมในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ 
เป็นสิทธิท่ีมีการคุ้มครองป้องกันในทางกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายอ่ืนๆ 
แต่จะต้องไม่ค้านกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม
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สิทธิมนุษยชนในอิสลามท่ีปรากฏอยู่
ในธรรมนูญมะดีนะฮ์ กับการรับรอง
สิทธิเสรีภาพ ตามปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)

โดย นายหมัดเฟาซี  รูบามา  
บัณฑิตจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิทธิมนุษยชนในอิสลามได้มีการบัญญัติไว้ในอัลกุรอานและสุนนะฮ์ 
(จริยวัตรและแบบอย่างของศาสดามุฮัมมัด) ซ่ึงอิสลามได้ให้ความสำาคัญ 
กับการปกป้องสิทธิมนุษยชนก่อนท่ีจะมีคำาประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนและมีมากว่า 1,400 ปี สิทธิมนุษยชนในอิสลามท่ีปรากฏอยู่ 
ในธรรมนูญมะดีนะฮ์กับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
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ความนำา
สิทธิมนุษยชนในอิสลามได้มีการบัญญัติไว้ในอัลกุรอานและสุนนะฮ์ 

(จริยวัตรและแบบอย่างของศาสดามุฮัมมัด) ซ่ึงอิสลามได้ให้ความสำาคัญ 
กับการปกป้องสิทธิมนุษยชนก่อนท่ีจะมีคำาประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนและมีมากว่า 1,400 ปี 

เม่ือศึกษาถึงประวัติศาสตร์อิสลาม เราจะพบว่าเร่ืองสิทธิมนุษยชนน้ัน
ได้เกิดข้ึนต้ังแต่ในปีแรกของการฮิจเราะห์ของท่านศาสดามุฮัมมัด จากมักกะฮ์ 
ไปยังมะดีนะฮ์ กล่าวคือเม่ือคร้ังท่ีท่านศาสดามุฮัมมัด อพยพไปยังเมือง 
มะดีนะฮ์น้ัน ท่านศาสดาพบว่ามะดีนะฮ์ประกอบด้วยประชากรหลายเผ่าพันธ์ุ 
หลายศาสนา ซ่ึงในขณะน้ันประกอบไปด้วยชาวมุฮาญีรีน (มุสลิมท่ีอพยพ 
จากมักกะฮ์มายังมะดีนะฮ์) ชาวอันศอร (ชาวมะดีนะฮ์ด้ังเดิมท่ีให้การ 
ช่วยเหลือชาวมุฮาญีรีน) ชาวยิวและคริสเตียน

ดังน้ัน ท่านศาสดาจึงได้จัดต้ังระเบียบข้ึนเรียกว่า “ธรรมนูญแห่ง 
มะดีนะฮ์” ซ่ึงเป็นระเบียบเพ่ือการเลิกล้มการอาฆาตพยาบาทกันระหว่างเผ่า 
(โดยเฉพาะเผ่าเอาส์และเผ่าค็อซร็อจญ์) และเพ่ือให้สิทธิต่างๆ แก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชาวยิวและคริสเตียนท่ีอาศัยอยู่ในมะดีนะฮ์และรอบๆ 
มะดีนะฮ์ ซ่ึงเน้ือหาบางส่วนท่ีมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญมะดีนะฮ์ 
แต่บางส่วนก็มีลักษณะท่ีแตกต่างกันบ้างไปตามยุคตามสมัย ดังท่ีปรากฏ 
ดังต่อไปน้ี

1. สิทธิด้านเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์

ธรรมนูญมะดีนะฮ์ ได้ระบุไว้เก่ียวกับสิทธิดังกล่าวเช่น
มาตราท่ี	 25 ความว่า “พวกยิวตระกูลบนู Awf เป็นประชาคม

เดียวกันกับบรรดาผู้ศรัทธา...”
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มาตราท่ี	35 ความว่า “และแท้จริงกลุ่มย่อยของพวกยิวก็ถือเสมือน
ตัวของพวกเขาเอง คือ กลุ่มใหญ่” (อักรอม ฎิยาฮ์ อุมรีย์, 1983 : 121)

จากมาตราดังกล่าวท่ีได้ปรากฏข้างต้น จะเห็นได้ว่าท่านศาสดา 
มุฮัมมัดได้ให้ความสำาคัญกับเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกๆ ชนเผ่า 
กล่าวคือ ท่านศาสดามุฮัมมัดถือว่าผู้ท่ีไม่ใช่ผู้ศรัทธา (พวกยิวและคริสเตียน
ท่ีอาศัยอยู่ในมะดีนะฮ์) พวกเขาเหล่าน้ีก็มีสิทธิในด้านต่างๆ เท่ากับผู้ท่ี
ศรัทธา พวกเขาจะได้รับการพิทักษ์จากการถูกสบประมาทและการย่ำายี 
และพวกเขามีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันกับชาวมุสลิม ท้ังในด้านอาชีพ 
และบริการสงเคราะห์ในสาขาต่างๆ รวมไปถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา

นอกจากน้ี ท่านศาสดามุฮัมมัดถือว่ากลุ่มย่อยของพวกยิวก็เสมือน
กับกลุ่มใหญ่ พวกเขาจะได้รับการปฏิบัติและการให้สิทธิเสรีภาพต่างๆ
อย่างทัดเทียมกัน ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกล่าวข้างต้น 
จะสอดรับกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal declaration 
of Human Rights) ค.ศ. 1948 ท่ีได้ระบุถึงเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ 
ดังท่ีปรากฏดังน้ี

ข้อท่ี	2 ได้ระบุไว้ว่า 
ความว่า “บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไว้

ในปฏิญญาน้ี ท้ังน้ี โดยไม่มีการจำาแนกความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น 
เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด 
ชาติ หรือสังคมอันเป็นท่ีมาเดิม ทรัพย์สิน กำาเนิด หรือสถานะอ่ืนใด...” 
(นพนิธิ สุริยะ, 2537 : 116-119)
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2. สิทธิมนุษยชนด้านความเสมอภาคทางด้านกฎหมาย

ธรรมนูญมะดีนะฮ์ ได้ระบุไว้เก่ียวกับสิทธิดังกล่าว เช่น
มาตราท่ี	4	-	11 ได้ระบุไว้ความว่า “ส่วน BanuAwf, Banu-Harith,

BanuSaidah, BanuJusham, BanuNajjar, Banu Amr Ibn’ Awf, 
Banu’Nabit, Banu-Aws จะต้องจ่ายเงินค่าทำาขวัญตามธรรมเนียม 
ปัจจุบันของพวกเขาอย่างท่ีพวกเขาเคยจ่ายเม่ือคร้ังยังไม่ได้นับถือศาสนา 
และการไถ่เชลยจะต้องปฏิบัติโดยวิธีการท่ีดีและยุติธรรมอย่างท่ีปฏิบัติกัน 
ในหมู่บรรดาผู้ศรัทธา” (ดร.อักรอม ฎิยาฮฺ อุมรีย์, 1983 : 121)                                                                                     

จากมาตราดังกล่าวท่ีได้ปรากฏข้างต้น จะเห็นได้ว่าท่านศาสดา 
มุฮัมมัดได้ร่างธรรมนูญมะดีนะฮ์ โดยท่ีท่านไม่ได้คำานึงถึงเช้ือชาติ ชนเผ่า 
เพศ ศาสนา หรือตำาแหน่งฐานะทางสังคมแต่อย่างใด กล่าวคือ ท่านศาสดา 
มุฮัมมัดได้กำาหนดสิทธิและหน้าท่ีให้เผ่าต่างๆ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีเผ่าใดท่ีเหนือกว่าเผ่าใด กล่าวคือ ในกรณีท่ีมีการฆาตกรรมเกิดข้ึน 
ในเมืองมะดีนะฮ์ ไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลใด หรือเผ่าใด ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืนเขา 
จะต้องจ่ายค่าทำาขวัญ (ดิยัต) ให้กับครอบครัวของผู้ตายเช่นเดียวกัน แม้แต่
เชลยศึกก็ได้รับการปฏิบัติอย่างดีและมีความยุติธรรม (ในมาตราท่ี 4-11 
ของธรรมนูญมะดีนะฮ์)

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกล่าวข้างต้นจะสอดรับกับ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) ค.ศ. 1948 ท่ีได้ระบุถึงความเสมอภาคดังท่ีปรากฏดังน้ี

ข้อท่ี	 1	 ได้ระบุไว้ว่า ความว่า “มนุษย์ท้ังหลายเกิดมาอิสระเสรี
และเท่าเทียมกัน ท้ังศักด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาท 
เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณของความเป็น 
พ่ีน้อง”
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3. สิทธิด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

ธรรมนูญมะดีนะฮ์ได้ระบุไว้เก่ียวกับสิทธิดังกล่าวใน
มาตราท่ี	25 ความว่า “พวกยิวตระกูลบนูเอาฟ์เป็นประชาคมเดียวกัน

กับบรรดาผู้ศรัทธา พวกยิวก็มีศาสนาและพวกมุสลิมก็มีศาสนาด้วยกัน 
รวมท้ังบ่าวและตัวของพวกเขาเอง ท้ังน้ี ยกเว้นผู้ประพฤติผิดและการ
ทำาบาป เพราะพวกน้ีทำาลายตัวเองและครอบครัวของพวกเขาเองเท่าน้ัน”
(อักรอม ฎิยาฮฺอุมรีย์, 1983 : 121)                                                                                      

จากมาตราท่ีได้ปรากฏข้างต้นจะเห็นได้ว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด 
ได้กำาหนดให้พวกยิวมีสิทธิศรัทธาเล่ือมใสในศาสนาของเขา และปฏิบัติกิจ 
ในหนทางของความศรัทธาของพวกเขาได้อย่างเสรี มวลมุสลิมก็มีสิทธิ 
ท่ีจะศรัทธาและปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างตามความเล่ือมใสศรัทธาเช่นเดียวกัน 
(ยะกู้บ ท้วมประถม, มปป : 163) และท่านศาสดามุฮัมมัดยอมรับให้พวกยิว 
ยังคงนับถือศาสนาเดิมและไม่ได้บังคับคนหน่ึงคนใดให้เข้ารับนับถืออิสลาม 
แต่ท่านจะเปิดโอกาสให้พวกเขาเลือกเอาว่าจะเข้ารับอิสลามหรือยังคงอยู่ 
ในศาสนาเดิมของพวกเขาท่ีซ่ึงสนองตอบคำาดำารัสของอัลลอฮ์ท่ีว่า

ความว่า “ไม่มีการบังคับ (ให้นับถือ) ในศาสนาอิสลาม..”. (อัลบะ
เกาะเราะฮห์ : 256)

นอกจากน้ี ศาสนาอิสลามยังอนุญาตและเปิดโอกาสให้พวกเขา 
สามารถปฏิบัติศาสนกิจและปกปักษ์รักษาศาสนสถานของพวกเขาไว้ 
โดยท่ีไม่มีการละเมิดแต่อย่างใด

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกล่าวข้างต้นจะสอดรับกับ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) ค.ศ. 1948 ท่ีได้ระบุถึงสิทธิดังกล่าว ดังน้ี
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ข้อท่ี	18 ได้ระบุไว้ความว่า “บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด
มโนธรรมและศาสนา สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือถือ 
และเสรีภาพท่ีจะแสดงให้ศาสนาหรือความเช่ือถือประจักษ์ในรูปของ 
การส่ังสอน การปฏิบัติกิจความเคารพสักการะบูชา สวดมนต์และการถือ 
ปฏิบัติพิธีกรรม ไม่ว่าโดยลำาพังตนเอง หรือร่วมกับผู้อ่ืนในประชาคม 
และในท่ีสาธารณะหรือส่วนตัว” (นพนิธิ สุริยะ, 2537 : 126-127)

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกันอยู่ระหว่าง
รัฐธรรมนูญมะดีนะฮ์กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
ในประเด็นของเร่ืองเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพราะในปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 น้ันได้ระบุอย่างชัดเจนว่า “บุคคลมีสิทธิ
เสรีภาพท่ีจะเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือ” ซ่ึงต่างกับหลักการอิสลาม
อย่างส้ินเชิง เพราะตามหลักการอิสลามถือว่าการเปล่ียนศาสนา 
หรือการพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม [คือ การหันหลังจากศาสนาอิสลาม 
ไปสู่ศาสนาอ่ืน หรือจากตัดขาดจากอิสลามไปยังกุฟรฺ (ผู้ไม่ศรัทธาต่อ
พระผู้เป็นเจ้า) ส่วนผู้ท่ีกระทำาการดังกล่าวเรียกว่า “มุรตัด”] ถือว่า
เป็นบาปใหญ่ และโทษของเขาในโลกหน้า คือ การลงนรก ส่วนโทษ
ในโลกน้ีทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าโทษของมันคือการประหารชีวิต แต่ใน
ความเป็นจริงเม่ือเราพิจารณาจากอัลกุรอาน เราจะพบว่าอัลกุรอาน 
ได้บัญญัติเร่ืองการพ้นจากศาสนาไว้ 13 อายะห์ (โองการ) ในแต่ละซูเราะห์ 
(บท) (อาละอิมรอน : 85) (อันนะห์ลุ : 106) แต่จากท้ังหมดพบว่า 
ไม่มีโองการใดเลยท่ีระบุถึงโทษทัณฑ์ท่ีต้องได้รับบนโลกน้ี โทษท้ังหมด 
ถูกระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของพระผู้เป็นเจ้าท้ังส้ิน ถึงแม้ว่าจะมีการ 
ก่อต้ังรัฐอิสลามข้ึนแล้วก็ตาม
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นักการศาสนาบางท่านให้ความเห็นว่า การพ้นจากศาสนาน้ัน 
เป็นความผิดท่ีเขาผู้น้ันต้องรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าเอง ซ่ึงหากว่ามีการ
ลงโทษประหารชีวิตด้วยเหตุผลของการพ้นจากศาสนาจริง มันก็จะไปขัดแย้ง
กับโองการท่ีว่า

ความว่า “ไม่มีการบังคับใด (ให้นับถือ) ในศาสนาอิสลาม” (บางส่วน
ของอายะฮ์อัล บากอเราะห์ : 256) และเม่ือไม่มีการลงโทษท่ีบันทึก 
ในอัลกุรอานแล้ว หากมามองในแง่ของสุนนะห์ของท่านศาสดามุฮัมมัด 
จะพบว่าจากบทสรุปในหลายส่วน นักวิชาการมุสลิมให้ความเห็นในหลายด้าน 
บ้างก็ว่าการพ้นจากศาสนาจำาเป็นต้องถูกประหารโดยอ้างเอาฮะดิษของ 
อิบนุอับบาส ท่ีว่า

ความว่า “ผู้ใดเปล่ียนศาสนาจงฆ่าเขา” (บันทึกโดยบุคอรีย์ : 238)
แต่ท้ังหมดก็ถูกอีกฝ่ายโต้แย้ง โดยอ้างหลักฐานจากอัลกุรอานในซูเราะห์ท่ี 2 
อายะห์ท่ี 256 และสุนนะห์ (จริยวัตรและแบบอย่าง) ของท่านศาสดา 
มุฮัมมัด โดยวิจารณ์ว่าการสังหารท่ีเกิดข้ึนเป็นเพราะคดีความอ่ืน (เช่น การปล้น) 
ไม่ใช่เร่ืองของการเปล่ียนศาสนา โดยท้ังน้ีมีหลักฐานบางประการจากคอลีฟะห์ 
(ผู้นำาสูงสุดหลังจากการส้ินชีวิตของท่านศาสดามุฮัมมัด) อุมัร (รด.) ว่าท่าน 
ได้ส่ังให้ทหารของท่านจัดการกับผู้เปล่ียนศาสนาอย่างสันติวิธี หรือหากชักชวน
ไม่ได้ผล ก็ควรจำาคุกดีกว่าการประหาร นักวิชาการมุสลิมจึงให้ความเห็นว่า 
การเปล่ียนศาสนาของมุสลิมคนหน่ึงน้ัน ควรจำากัดให้เป็นโทษแบบตะอ์ซีร 
(คือ อยู่ในดุลพินิจของผู้พิพากษา) หากการเปล่ียนศาสนาน้ันไม่ได้ส่งผล 
ต่อความม่ันคงของรัฐ ก็ไม่จำาเป็นต้องลงโทษ หรือแค่แนะนำาตักเตือน 
แต่หากการเปล่ียนศาสนามีผลต่อความม่ันคงของรัฐ หรือเปล่ียนด้วยเจตนา
ของการก่อกบฏต่อรัฐ ก็อาจจำาคุกหรือประหารชีวิตได้ ซ่ึงทัศนะน้ีได้รับ 
การยอมรับมากกว่าทัศนะของบางมัซฮับ (สำานักคิดทางนิติศาสตร์อิสลาม) 
ท่ีกล่าวว่ามันเป็นโทษประเภท ฮัด (ความผิดท่ีชัดเจน)
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4. สิทธิด้านการให้ความคุ้มครอง

ธรรมนูญมะดีนะฮ์ ได้ระบุไว้เก่ียวกับสิทธิดังกล่าว เช่น ในมาตรา 
ท่ี 16 ความว่า “และสำาหรับพวกยิวท่ีตามเราน้ันได้รับการช่วยเหลือ 
และความเสมอภาคจากเรา พวกเขาจะไม่ถูกรังแกข่มเหงและศัตรู 
ของพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเรา” (อักรอม ฎิยาฮ์อุมรีย์, 1983 
: 120)    

จากมาตราดังกล่าวท่ีได้ปรากฏข้างต้น จะเห็นได้ว่าท่านศาสดา 
มุฮัมมัดได้กำาหนดสิทธิโดยให้การช่วยเหลือ คุ้มครองอย่างเสมอภาค 
กับพวกยิว กล่าวคือ พวกยิวจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวมุสลิม 
ในการให้ความคุ้มครอง เม่ือพวกเขาได้รับการข่มเหงรังแกจากศัตรู 
ขณะเดียวกันชาวมุสลิมก็จะไม่ไปร่วมกับศัตรูของพวกยิวเพ่ือทำาลายพวกยิว 
ตราบใดท่ีพวกเขายังยึดม่ันต่อธรรมนูญฉบับน้ี (ธรรมนูญมะดีนะฮ์) 
และท่ีสำาคัญท่านศาสดาและชาวมุสลิมจะไม่ทำาการสู้รบกับยิวคนใด เว้นแต่ 
กับผู้ท่ีผิดสัญญา คดโกงบิดพล้ิว (สอดรับกับมาตราท่ี 46 ในธรรมนูญ 
มะดีนะฮ์)

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการตีความดังกล่าวข้างต้นจะสอดรับกับ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human 
Rights) ค.ศ. 1948 ท่ีได้ระบุไว้

ข้อท่ี 7 ความว่า “ทุกๆ คนต่างเสมอกันในกฎหมายและชอบ 
ท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใดๆ ทุกๆ คนชอบท่ีจะได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอหน้าจากการ
เลือกปฏิบัติใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยุยงส่งเสริม 
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติเช่นน้ัน” (นพนิธิ สุริยะ, 2537 : 120-121)
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อิสลามกับสิทธิของผู้หญิง
และความเสมอภาคระหว่างเพศ 1

ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลิน ี2

บทนำา
อิสลามเป็นศาสนาท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานลงมายังโลกน้ีเพ่ือสร้าง

ดุลยภาพและความสันติสุขให้กับสังคมมนุษย์ อิสลามได้ถูกประทานลง
มาในสังคมอาหรับท่ีมีสภาพป่าเถ่ือนโหดร้าย โดยท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) 3

ได้เผยแพร่คำาสอนอิสลามและทำาตนเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม จนแปรสภาพ
สังคมอาหรับอันป่าเถ่ือนกลายเป็นสังคมแห่งความรู้และมีอารยธรรม 
อันดีงาม โดยใช้เวลาระยะเวลาเพียง 23 ปี

1 เอกสารประกอบโครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การสง่เสรมิการเขา้ถงึ
ความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม” รุ่นที่หนึ่ง (22 - 23 ธันวาคม 2557) และ 
รุ่นที่สอง (24 -25 ธันวาคม 2557) ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

2 สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ, กรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย และคณะทำางานจุฬาราชมนตรี

3 ซ.ล. อักษรย่อสำาหรับคำาสดุดีที่ใช้กล่าวหรือเขียนหลังการกล่าวนามของ
ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) มีความหมายว่า “ขอความโปรดปรานแห่งอัลลอฮ์
และความสันติจงมีแด่ท่าน” ย่อมาจาก “ซอลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม”
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ประเด็นเร่ืองสิทธิและความเสมอภาคทางเพศนับเป็นเร่ืองสำาคัญ 
เร่ืองหน่ึงท่ีศาสนาอิสลามได้วางแนวทางไว้อย่างสมบูรณ์เพ่ือทำาการแปร
เปล่ียนและยกระดับสถานภาพของผู้หญิงให้สูงส่งทัดเทียมผู้ชาย บทความน้ี 
ต้องการนำาเสนอว่าในคำาสอนของศาสนาอิสลามน้ัน ได้ให้หลักการเชิงบวก
ท่ีให้สิทธิต่อผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
การเปล่ียนแปลงสภาพสังคมท่ีแตกต่างไปจากยุคก่อนอิสลามอย่างถอนราก
ถอนโคนภายในระยะเวลาอันส้ัน อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าหดหู่ใจว่ายังคง 
มีสังคมมุสลิมท่ีบิดเบือนและไม่เข้าใจเป้าหมายของอิสลามดังกล่าว ซ่ึงอาจ
เป็นไปโดยเจตนาหรือโดยความไม่รู้ก็ตาม ทำาให้ผู้หญิงมุสลิมไม่สามารถ 
เข้าถึงสิทธิดังกล่าว และท่ีสำาคัญมีผู้หญิงมุสลิมจำานวนไม่น้อยท่ีถูกทำาร้าย 
ในครอบครัวโดยการอ้างหลักการของศาสนา ดังน้ัน การทำาความเข้าใจ
ในหลักการคำาสอนของศาสนาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศจึงนับเป็น
เง่ือนไขสำาคัญประการหน่ึงในการช่วยปกป้องสิทธิของผู้หญิงท่ีจะไม่ถูกละเมิด 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ชายได้อย่างมีเกียรติศักด์ิศรีในสังคม

สิทธิและบทบาทของสตรีในอิสลาม

การจะทำาความเข้าใจหลักการของศาสนาอิสลามต่อประเด็นเร่ือง 
ผู้หญิงน้ัน เราต้องเข้าใจสภาพของสังคมอาหรับในยุคก่อนอิสลาม ซ่ึงเป็น 
สภาพป่าเถ่ือนท่ีมองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศและปฏิบัติต่อผู้หญิง 
อย่างไร้ความเมตตา ดังท่ีอัลกุรอานได้บรรยายสภาพไว้ว่า
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“และเม่ือผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่าได้ลูก 
ผู้หญิง ใบหน้าของเขากลายเป็นหมองคล้ำาและ
เศร้าสลด เขาจะซ่อนตัวเองจากกลุ่มชน เน่ืองจาก
ความอับอายท่ีได้ถูกแจ้งแก่เขา เขาจะเก็บเอาไว้
ด้วยความอัปยศหรือฝังมันในดิน พึงรู้เถิดส่ิงท่ี 
พวกเขาตัดสินใจน้ันมันช่ัวแท้ๆ”

(อัลกุรอาน 16: 58-59)

อิสลามได้ค่อยๆ มาเปล่ียนมุมมองต่อผู้หญิงและยกระดับพวกเธอ 
ให้สูงข้ึน โดยเร่ิมต้ังแต่การส่ังห้ามการฆ่าทารกผู้หญิง ดังโองการพระ
ผู้เป็นเจ้าว่า

“และเม่ือทารกหญิงท่ีถูกฝังท้ังเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใด 
เขาจึงถูกฆ่า” 

(อัลกุรอาน 81: 8-9) 

อิสลามมองว่าผู้ชายและผู้หญิงต่างมีเกียรติศักด์ิศรีท่ีเท่าเทียมกัน 
คร้ังหน่ึง อุมม์ สะละมะฮ์ ภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้ถามท่านนบีว่า 
“ทำาไมอัลกุรอาน พูดถึงแต่ผู้ชาย ไม่พูดถึงผู้หญิงบ้างเลย?” จนกระท่ังวันหน่ึง 
พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ลงโองการมายังท่านนบี โดยกล่าวถึงความเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงว่า 

“แท้จริงบรรดาผู้นอบน้อมชายและหญิง บรรดา 
ผู้ศรัทธาชายและหญิง บรรดาผู้ภักดีชายและหญิง 
บรรดาผู้สัตย์จริงชายและหญิง บรรดาผู้อดทน 
ชายและหญิง บรรดาผู้ถ่อมตัวชายและหญิง 
บรรดาผู้บริจาคทานชายและหญิง บรรดาผู้ถือศีล
อดชายและหญิง บรรดาผู้รักษาอวัยวะเพศของ
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พวกเขาท่ีเป็นชายและหญิง บรรดาผู้รำาลึกถึง
อัลลอฮ์อย่างมากท่ีเป็นชายและหญิงน้ัน อัลลอฮ์ได้
ทรงเตรียมไว้สำาหรับพวกเขาแล้ว ซ่ึงการอภัยโทษ
และรางวัลอันใหญ่หลวง”

(อัลกุรอาน 33: 35)

นอกจากน้ัน อัลกุรอาน ยังได้กล่าวถึงความเท่าเทียมของผู้ชาย 
และผู้หญิงไว้อีกในหลายๆ โองการ (อายะฮ์) ได้แก่

“ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศ
หญิงก็ตาม โดยท่ีเขาเป็นผู้ศรัทธา ดังน้ัน เราจะให้ 
เขาดำารงชีวิตท่ีดี และแน่นอนเราจะตอบแทน 
พวกเขาซ่ึงรางวัลของพวกเขาท่ีดีย่ิงกว่าท่ีพวกเขา
ได้เคยทำาไว้” 

(อัลกุรอาน 16: 97)

“ผู้ใดท่ีกระทำาความช่ัว เขาจะไม่ได้รับการตอบแทน 
เว้นแต่เย่ียงเช่นน้ัน และผู้ใดกระทำาความดีจาก 
เพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม และเขาเป็นผู้ศรัทธา
ด้วย ชนเหล่าน้ันแหละพวกเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ 
จะได้รับปัจจัยยังชีพในน้ันโดยปราศจากการ
คำานวณ” 

(อัลกุรอาน 40: 40)
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4 ซ.บ. อักษรย่อสำาหรับคำาสดุดีที่ใช้กล่าวหรือเขียนหลังการกล่าวพระนามของ
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) มีความหมายว่า “มหาบริสุทธิ์และความสูงส่งยิ่งแด่พระองค์” 
ย่อมาจาก “ซุบฮานะฮูวะตะอาลา”

5 ซะกาต เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่กำาหนดให้มุสลิมที่มีทรัพย์สิน
ถงึพกิดัอตัราทีศ่าสนากำาหนดไว ้ในวนัครบรอบปจีะตอ้งจา่ยทรพัยส์นินีอ้อกไป
จำานวนหนึ่งในอัตราที่ศาสนากำาหนดไว้ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับ

และมีรายงานว่า นบี (ซ.ล.) กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนต่างมีความ 
เท่าเทียมกัน (ท่านเปรียบเทียบความเท่าเทียมดังกล่าวด่ังก้านของหวี) 
คนอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนท่ีไม่ใช่อาหรับ คนผิวขาวไม่ได้ดีกว่าคนผิวดำา และผู้ชาย 
ไม่ได้ดีกว่าผู้หญิง ผู้ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ ณ ท่ีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) 4 น้ัน ได้แก่ผู้ท่ี
เกรงกลัวพระองค์และประกอบในคุณความดี”

จะเห็นได้ว่า ในทัศนะอิสลามน้ันมีการปกป้องสิทธิสตรีในด้านต่างๆ 
ได้แก่

(1) สิทธิการมีอิสระท่ีจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
สตรีมุสลิมมีสิทธิท่ีจะจัดการเงินทองและทรัพย์สินของตัวเองได้

อย่างเป็นอิสระ มีสิทธิท่ีจะซ้ือ ขาย กู้ยืม หรือทำาสัญญาต่างๆ เธอสามารถ
บริจาคเงิน หรือทำาธุรกิจใดๆ ท่ีถูกต้องตามหลักการศาสนา สิทธิดังกล่าวไม่
สามารถแปรเปล่ียนไปได้ ไม่ว่าเธอจะมีสถานภาพเป็นคนโสดหรือแต่งงาน
เธอมีสิทธิท่ีจะบริจาคซะกาต 5 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 
มากมาย

(2) สิทธิท่ีจะเลือกคู่ครองและบอกเลิก
อิสลามมองว่าสถาบันการแต่งงานเป็นส่ิงท่ีสถาบันแห่งคุณความดี 

และมีความงดงาม การแต่งงานเป็นการยินยอมพร้อมใจของคนสองคน 
เพ่ือหลอมรวมความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณและอารมณ์ท่ีสมบูรณ์ในการ 
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มีชีวิตอยู่ในสังคม อัลกุรอาน ระบุไว้ว่า

“และจงอยู่กับพวกนางด้วยดี หากพวกเจ้าเกลียด
พวกนาง ก็อาจเป็นไปได้ว่า การท่ีพวกเจ้าเกลียด
ส่ิงหน่ึง ขณะเดียวกัน อัลลอฮ์ทรงให้มีในส่วนน้ัน 
ซ่ึงความดีอันมากมาย” 

(อัลกุรอาน 4: 19)

ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า “ผู้หญิงน้ันคือ คู่แฝดของผู้ชาย” ดังน้ัน การ
พร้อมใจกันของท้ังสองเป็นส่ิงสำาคัญในการสร้างความสุขและความม่ันคงใน
ครอบครัว

ดังน้ัน อิสลามจึงส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เลือกคู่ครองด้วยตัวเอง ควบคู่ 
กับการเห็นชอบของผู้ปกครอง เคยมีผู้หญิงท่ีถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงาน 
กับชายท่ีเธอไม่ชอบ ได้มาร้องเรียนต่อท่านนบี (ซ.ล.) และท่านยอมรับ 
ในการร้องเรียนและให้ยกเลิกการแต่งงานน้ัน และสตรีมุสลิมยังมีสิทธิ 
ในการบอกเลิกสามี หากเธอไม่ได้รับการปฏิบัติท่ีดี อัลกุรอานกล่าวถึงการ 
หย่าร้างว่า ต้องเป็นไปด้วยความพอใจของท้ังสองฝ่าย 

“แต่ถ้าท้ังสอง (สามี-ภรรยา) ต้องการหย่า อันเกิด
จากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากท้ังสอง
คนแล้ว ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขาท้ังสอง” 

(อัลกุรอาน 2: 227)

(3) สิทธิในการศึกษา
อัลกุรอาน และฮะดิษได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับการศึกษา 

อย่างเท่าเทียมผู้ชายอิสลามได้ เรียกร้องให้มุสลิมทุกคนให้แสวงหาความรู้ 
โดยไม่ได้จำากัดเพศแต่อย่างใด อัลกุรอาน ได้เปรียบเทียบว่าคนท่ีฉลาด 
กับคนโง่เขลาไร้การศึกษาน้ันจะเท่าเทียมกันได้อย่างไร 



คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 95

ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาของท่านเองก็เป็นผู้รายงานวจนะของท่าน 
หลายพันบทต่อชนรุ่นหลัง และท่านหญิงก็ยังมีช่ือเสียงในด้านกวีนิพนธ์ 
แพทยศาสตร์ และนิติศาสตร์อิสลาม เช่นเดียวกับอุปนิสัยและสติปัญญา 
เม่ือท่านศาสดาเสียชีวิตลง นางก็ได้เป็นแม่ทัพ โดยไม่มีใครคัดค้านด้วยเหตุผล 
ท่ีนางเป็นผู้หญิงเลยแม้แต่คนเดียว ผู้หญิงหลายคนก็มีความรู้จนได้เป็น 
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญทางศาสนา

(4) สิทธิในการเป็นตัวของตัวเอง
ในอิสลามจะให้สิทธิผู้หญิงในการรักษาสกุลของตัวเอง โดยไม่จำาเป็น

ต้องเปล่ียนช่ือสกุลตามสามีเม่ือทำาการแต่งงาน หรือเม่ือหย่าขาดจากสามี 
สิทธิท่ีจะได้ความสุขทางเพศ (ตามทำานองคลองธรรมในสถาบันครอบครัว) 
อิสลามมองการมีความสัมพันธ์ทางเพศภายใต้สถาบันการแต่งงานท่ีถูกต้องน้ัน 
เป็นเร่ืองของธรรมชาติ และความต้องการทางจิตใจท่ีจะให้ความสุขซ่ึงกัน 
และกันระหว่างสามีภรรยา ทำาให้สถาบันครอบครัวเกิดความม่ันคง 
และสืบทอดสมาชิกให้กับสังคม มีฮะดิษรายงานไว้ว่า ขณะท่ีสามีจ้องมอง
ภรรยาของเขาด้วยความรักความพึงพอใจน้ัน อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะมองเขาด้วย
ความพึงพอใจและความเมตตาเช่นกัน

(5) สิทธิในการได้รับมรดก
สตรีมุสลิมได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายท่ีจะได้รับมรดก 

จากครอบครัว ซ่ึงจะเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเธอเอง อัลกุรอานได้กล่าว
เก่ียวกับเร่ืองน้ีไว้ว่า
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“ผู้ศรัทธาท้ังหลาย ไม่อนุมัติแก่พวกเจ้า การท่ี 
พวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับ 
และไม่อนุมัติเช่นเดียวกันการท่ีพวกเจ้าจะขัดขวาง
นางเพ่ือพวกเจ้าจะเอาบางส่วนของส่ิงท่ีพวกเจ้า 
ได้ให้แก่พวกนาง” 

(อัลกุรอาน 4: 19)

(6) สิทธิในการแสดงความเห็นทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ในสาธารณะอิสลาม

ในยุคแรกๆ ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมและแสดง 
ความคิดเห็นในท่ีสาธารณะเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรม 
ของสังคมโดยส่วนรวม สตรีท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่นในบทบาทสาธารณะ ได้แก่ 
ท่านหญิงอัยชะอ์ และอุมม์ ซะละมะฮ์ ในบทความของ ยศวดี บุณยเกียรติ 
และวัลลภา นีละไพจิตร กล่าวว่า “สตรีในประวัติศาสตร์อิสลามได้เคยแสดง
ความเห็นในเร่ืองของกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ และเป็นฝ่ายขัดแย้งกับ 
คอลีฟะฮ์ (ผู้ปกครองมุสลิม) จนกระท่ังคอลีฟะฮ์ต้องยอมรับข้อโต้แย้ง 
ของพวกเธอเหล่าน้ัน” ดังเช่นท่ีบันทึกไว้ในสมัยของคอลีฟะฮ์ อุมัร อิบนิ 
ค็อตต๊อบ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของสตรีมุสลิมอาจจะมาจากการ 
มีส่วนร่วมในสังคมนับต้ังแต่สมัยต้นๆ ท่ียังมีการทำาสงครามกันอย่างกว้าง
ขวาง ผู้หญิงมุสลิมเข้าร่วมในกองทัพในฐานะพยาบาลรักษาผู้บาดเจ็บ 
ตระเตรียมเสบียงและรับใช้นักรบ เม่ือพูดถึง “การออกเสียง” อาจจะทำาให้ 
นึกไปถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีบุคคลมีสิทธิในการออกเสียง 
เลือกผู้แทนราษฎรให้ไปทำาหน้าท่ีในสภา ในกรณีน้ีประเทศมุสลิม
จำานวนมากให้สิทธิแก่ผู้หญิงในการออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับชาย 
จะมีเพียงไม่ก่ีประเทศเท่าน้ันท่ีกำาหนดว่าสตรีท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
จะต้องมีการศึกษาถึงระดับท่ีกำาหนด หรือกำาหนดระยะเวลาในอนาคต 
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ท่ีจะให้สิทธิแก่สตรีในการออกเสียงเลือกต้ัง แต่นักวิชาการศาสนาหลายคน
กล่าวว่า อิสลามให้สิทธิในการออกเสียงแก่สตรี ท้ังน้ี เพราะท้ังในอัลกุรอาน 
และซุนนะฮ์ไม่เคยห้ามไม่ให้สตรีออกเสียงแสดงความคิดเห็นเลย

(7) สิทธิท่ีจะได้รับความเคารพ
ในทัศนะอิสลาม จะต้องปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยความรัก ความเอาใจ

ใส่ และการให้เกียรติ ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวไว้ว่า หากผู้ชายมีการปฏิบัติต่อ
สตรีเป็นอย่างดีย่ิงเท่าไหร่ ไม่ว่าต่อผู้เป็นภรรยา ลูกสาว พ่ี-น้องสาว พวก
เขาก็จะย่ิงเป็นผู้มีความศรัทธามากย่ิงข้ึน

ในคุตบะฮ์ (เทศนา) อำาลาของท่านนบี (ซ.ล.) ได้เตือนพวกเรา 
ถึงภาระหน้าท่ี การให้เอาใจใส่และให้เกียรติต่อผู้หญิง ท่านได้กล่าวไว้ว่า 
“จงยำาเกรงต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในเร่ืองเก่ียวกับผู้หญิง แท้ท่ีจริงแล้วพวกท่าน
แต่งงานกับพวกเธอด้วยความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า และร่างกายของ 
พวกเธอเป็นท่ีชอบด้วยคำาพูดแห่งพระผู้เป็นเจ้า ดังน้ัน พวกท่านจึงมีสิทธิ 
เหนือตัวนาง และพวกนางก็มีสิทธิเหนือตัวพวกท่านเช่นเดียวกัน”

ดังน้ัน ผู้หญิงในทัศนะอิสลามจึงเป็นผู้ท่ีมีเกียรติศักด์ิศรี มีความอิสระ 
เป็นของตัวเอง ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย เป็นพลเมืองท่ีมีเสรีภาพ
เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคน
ท่ีมีความสามารถ มีหัวใจ มีจิตวิญญาณ และมีสติปัญญาเช่นเดียวกับผู้ชาย 
และมีสิทธิพ้ืนฐานท่ีจะแสดงความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเท่า
เทียมกับผู้ชาย
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อิสลามกับความรุนแรงในครอบครัว
ถึงแม้จะได้กล่าวถึงหลักการเชิงบวกของอิสลามข้างต้น ในการ 

ให้สิทธิต่อผู้หญิงและการมีความเสมอภาคระหว่างเพศ แต่ในสภาพความ
เป็นจริงของสังคม (ท้ังสังคมมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม) การกดข่ีทำาร้าย 
ผู้หญิงยังคงดำาเนินไปในปัจจุบัน และมีการต้ังคำาถามต่อสังคมมุสลิมว่า 
เป็นสังคมท่ี “อิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมุสลิม (สามี) สามารถเฆ่ียนตีภรรยาได้ 
ใช่หรือไม่?”

ก่อนจะตอบคำาถามข้างต้น ประเด็นผู้หญิง (ภรรยา) ถูกทำาร้าย 
โดยผู้ชาย (สามี) น้ัน นับเป็นปัญหาใหญ่ในแทบทุกสังคม เช่น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	
- ในทุกๆ นาที มีบุคคลจำานวน 20 คน ท่ีตกเป็นเหย่ือการใช้ 

ความรุนแรงจากคนท่ีใกล้ชิด 
- มีผู้หญิงท่ีถูกทำาร้ายโดยสามีในทุกๆ 9 วินาที 
- มีผู้หญิง ทุกๆ 1 ใน 4 คนท่ีเคยถูกทำาร้ายโดยคนใกล้ชิด (สามี) 

ในช่วงชีวิตของเธอ
- จำานวนผู้หญิงท่ีถูกทำาร้ายในครอบครัวมีมากกว่าจำานวนผู้ประสบ

อุบัติเหตุ จำานวนการลักขโมย และจำานวนการถูกข่มขืนรวมกัน
- การทำาร้ายผู้หญิงเกิดข้ึนในทุกเช้ือชาติ ทุกชนช้ัน ทุกศาสนา 

ทุกอาชีพ และทุกฐานะการศึกษา   
- มีผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ราว 25% - 45% ถูกทำาร้ายในขณะท่ี 

ต้ังครรภ์อยู่
- ผู้หญิงทุกๆ 1 ใน 6 คน เคยมีประสบการณ์ถูกข่มขืน หรือ

พยายามข่มขืน
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ในประเทศไทย
- จากการสำารวจพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวมีจำานวน 

เพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี 2555 พบว่า มีครัวเรือนท่ีมีการใช้ 
ความรุนแรงสูงถึงร้อยละ 30.8

- อัตราการหย่าร้างเพ่ิมสูงข้ึนจากร้อยละ 12.8 ในปี 2553 
เป็นร้อยละ 33 ในปี 2555  

- กระทรวงศึกษาธิการเผยปัญหาเด็กและสตรีในปัจจุบัน 
ถูกกระทำารุนแรงอยู่ในเกณฑ์น่าวิตก สถิติล่าสุดในปี 2556 
พบรวม 31,966 ราย เป็นเด็ก 19,229 ราย สตรี 12,638 ราย 
เฉล่ียวันละ 87 ราย ช้ีปัญหาอันดับ 1 ท่ีพบในเด็ก 10-15 ปี 
คือ การล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในสตรี คือ การถูกทำาร้าย 
ร่างกาย

- ความรุนแรงท่ีเกิดกับผู้หญิง จากสถิติมักเกิดจากคนในครอบครัว 
หรือเป็นบุคคลท่ีเรียกว่าสามี ต้ังแต่ปี 2550 – 2556 พบไทย 
มีผู้หญิงและเด็กถูกกระทำาความรุนแรงมากข้ึนสูงถึง 87 ราย 
ต่อวัน ในจำานวนน้ีเป็นหญิงร้อยละ 40 และเด็กร้อยละ 60 
ซ่ึงการกระทำาความรุนแรงต่อผู้หญิงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
พฤติกรรมการกระทำาความรุนแรงของผู้ชาย ผู้หญิงท่ีถูกกระทำา
ยังอายท่ีจะแสดงให้สังคมรับรู้ ทำาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาต้ังแต่
ต้นเหตุได้

ในพ้ืนท่ี	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
เม่ือพิจารณาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบว่าจากผลการสำารวจข้อมูลสถานการณ์ 
ความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดยะลามีมากท่ีสุด (ดูรายละเอียดใน 
ภาคผนวก ก)
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กลับสู่คำาถาม ว่าทำาไมความรุนแรงในครอบครัวจึงดำารงอยู่ใน
สังคมมุสลิม เหตุผลสำาคัญท่ีชายมุสลิมจำานวนมากมักใช้อ้างเพ่ือเป็นเหตุผล 
รองรับในการตบตีภรรยา คือ การยกโองการในคัมภีร์อัลกุรอาน (ซึ่งมวล 
มุสลิมถือว่าเป็นวัจนะของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงเป็นท้ังแนวทางและกฎหมาย 
ในเร่ืองราวต่างๆ ของวิถีชีวิตมนุษย์) โดยยกมาเพียงโองการเดียวท่ีว่า 

“บรรดาชายน้ัน คือ ผู้ท่ีทำาหน้าท่ีปกครองเล้ียงดูบรรดาหญิง 
เ น่ืองด้วยการท่ีอัลลอฮ์ได้ทรงให้บางคนของพวกเขาเหนือกว่าอีก 
บางคนและด้วยการท่ีพวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา บรรดา 
กุลสตรีน้ัน คือ ผู้จงรักภักดี ผู้รักษาในทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ลับหลังสามี 
เน่ืองด้วยส่ิงท่ีอัลลอฮ์ทรงรักษาไว้ และบรรดาหญิงท่ีพวกเจ้าหว่ันเกรง 
ในความด้ือดึงของนางน้ันก็จงกล่าวตักเตือนนางและทอดท้ิงนางไว้ 
แต่ลำาพังในท่ีนอน และจงเฆ่ียนนาง แต่ถ้านางเช่ือฟังพวกเจ้าแล้ว
ก็จงอย่าหาทางเอาเร่ืองแก่นาง แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรง 
เกรียงไกร”

(อัลกุรอาน 4: 34)

โดยคำาว่า “จงเฆ่ียนนาง” เป็นการแปลจากภาษาอาหรับในโองการน้ี
ท่ีมาจากคำาว่า  หรือจากรากศัพท์ ว่า “ฎ่อร่อบะ” 

มีประเด็นถกเถียงจากกลุ่มนักวิชาการมุสลิมท่ีเห็นว่า การทำาร้าย 
ภรรยาเป็นส่ิงต้องห้ามและขัดกับหลักการอิสลาม โดยช้ีให้เห็นว่า 
โดยหลักการใหญ่ของกฎหมายอิสลามน้ันให้คุณค่าเก่ียวกับความรัก 
ความเมตตาธรรม และความยุติธรรมเก่ียวกับเร่ืองราวในครอบครัว 
แต่ปัจจุบันกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งกลับทำาลายคุณค่าอันงดงามนี้
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นักวิชาการกลุ่มน้ีเห็นว่าการทำาร้ายผู้หญิงโดยทางสรีระ ไม่ว่า 
จะโดยรุนแรงหรือเพียงเบาๆ เป็นการละเมิดกับหลักการใหญ่ของเป้าหมาย
การสร้างครอบครัวในทัศนะอิสลามท่ีมุ่งหวังให้คู่สามี-ภรรยา ต่างต้องเคารพ
และให้ความรักซ่ึงกันและกัน 

1)	ประเด็นการตีความหมายของอัลกุรอาน
มีนักวิชาการอิสลาม เห็นว่า การแปลความหมายของอัลกุรอาน 

จำาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลุ่มลึก ไม่เพียงแต่มุ่งหาเหตุผลของการ
ลงโองการหน่ึงๆ และเหตุการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับโองการน้ัน หากยังต้อง
เข้าใจถึงความต้ังใจท่ีอยู่เบ้ืองหลังของโองการน้ัน ซ่ึงต้องมีความรู้ในภาษา 
อาหรับคลาสสิกท่ีใช้ในอัลกุรอาน และต้องอาศัยความรู้ด้านภาษาท่ีใช้ 
ในท่ีต่างๆ กันในอัลกุรอาน และเรายังต้องพิจารณาถึงการอธิบายโดยท่าน
นบีและอัครสาวก

ดังน้ัน การจะทำาความเข้าใจโองการดังกล่าว เราต้องสำารวจตรวจ
สอบบริบทของการลงโองการน้ันๆ ท้ังในบริบททางประวัติศาสตร์ และบริบท 
โดยรวมของอัลกุรอานในลักษณะสารแห่งความเป็นมนุษย์นิยม จะเห็นได้ว่า 
อัลกุรอานได้ลงโองการน้ีมาในสภาพท่ีการทำาร้ายคู่ครอง การฆ่าฟัน 
และแม้แต่การฆ่าทารก (ผู้หญิง) เป็นเร่ืองราวปรกติในสังคมขณะน้ัน 
แต่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) มาเพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพสังคม 
ป่าเถ่ือนดังกล่าวให้เป็นสังคมท่ีมีอารยะผ่านการสถาปนาเป็นระเบียบ 
กฎหมายอนัใหมข่ึน้มาซึง่สทิธขิองทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิตอ้งไดร้บัการปกปอ้ง
อย่างเสมอภาคกันทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และในกฎเกณฑ์ของสังคม

โองการน้ีจึงต้องมองจากบริบทของบรรทัดฐานทางสังคมอาหรับ 
ในยุคก่อนอิสลาม ซ่ึงผู้หญิงถูกปฏิบัติเย่ียงทาส อย่างโหดร้าย หรือถูกทอดท้ิง 
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ปล่อยให้อดอยาก และถูกทำาร้ายเฆ่ียนตี ซ่ึงต่อมา โองการในอัลกุรอาน 
ได้สอนให้มุสลิมมองว่าท้ังผู้ชายและผู้หญิงน้ันไม่ได้มีความแตกต่างกัน 
ในเร่ืองความศรัทธา โดยท้ังสองต่างมีสิทธิและหน้าท่ี และได้รับสัญญา 
จากพระผู้เป็นเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน ในการท่ีจะตอบแทนรางวัลในความดีงาม 
อัลกุรอานจึงได้นำาสารของการแปรเปล่ียนสู่ความเมตตาและจิตวิญญาณ 
ท่ีเท่าเทียมกันในสังคม ซ่ึงคนยังเข้าใจในคุณค่าน้ีกันอยู่น้อยมาก 

ในสังคมยุคก่อนอิสลามน้ัน พฤติกรรมการสำาส่อนทางเพศเป็นเร่ือง
ปรกติ และได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย รวมท้ังการต้ังครรภ์โดยไม่ได้ 
ต้องการ อัลกุรอานได้จำากัดความสัมพันธ์ทางเพศในสถาบันครอบครัว ดังน้ัน 
ในโองการท่ี 4 : 34 คำาว่า “การไม่จงรักภักดีและความด้ือดึง ( )”
ของภรรยาน้ัน นักวิชาการยุคคลาสสิกให้ความหมายว่า เป็นเร่ืองการมีความ
สัมพันธ์ทางเพศแบบไม่เลือก ไม่ใช่เร่ืองของการไม่เช่ือฟัง

ในบริบทของการลงโองการน้ี และจากคำาสอนท้ังหมดของท่านนบี
จะมีลักษณะเป็นกระบวนแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่ดีต่างๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป 
ในหลายๆ ข้ันตอน โดยท่ีพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างพลิกฝ่ามือในช่ัวข้ามคืน ดังน้ัน เราจึงเห็น 
การปรับเปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชาย อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ตลอดช่วงเวลา 23 ปีของการเผยแพร่อิสลาม โดยการนำาสารจาก 
พระผู้เป็นเจ้าผ่านท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) โดยในช่วงแรก จากสังคมยุคก่อน 
อิสลาม ท่ีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิง-ชาย ยังไม่ได้มีการจำากัด 
ต่อมา อัลกุรอานเร่ิมส่งเสริมให้มีการแต่งงาน และห้ามการมีเพศสัมพันธ์ 
นอกการสมรส ซ่ึงอาจดูเหมือนว่าเจตนาของโองการน้ีท่ีต้องการปกป้อง
พฤติกรรมของผู้หญิงท่ีอาจทำาลายรากฐานของครอบครัว แต่อัลกุรอาน 
ก็ได้กำาหนดพฤติกรรมของผู้ชายด้วยเช่นกัน ดังในโองการท่ี 4: 128 ว่า 
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“และหากหญิงใด เกรงว่าจะมีการป่ึงชา หรือมีการผินหลังให้จากสามี 
ของนางแล้ว ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่ท้ังสองท่ีจะตกลงประนีประนอมกัน 
อย่างใดอย่างหน่ึง และการประนีประนอมน้ันเป็นส่ิงดีกว่าและจิตใจคนน้ัน 
ถูกให้มีความตระหน่ีมาด้วย และหากพวกเจ้ากระทำาดีและมีความยำาเกรงแล้ว 
แท้จริงอัลลอฮ์น้ันทรงรู้อย่างถ่ีถ้วนในส่ิงท่ีพวกเจ้ากระทำากัน” 

จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะมีการลงโองการอัลกุรอานในการจำากัดวิถี
ปฏิบัติทางสังคมบางอย่างในบริบทประวัติศาสตร์ในอดีต แต่ก็ยังมีช่องทาง 
ให้นักวิชาการได้มีการตีความใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากเราได้เข้าใจในวิธีการเช่นน้ีแล้วก็ช่วยให้ศาสนา 
สามารถดำารงบทบาทอยู่ได้อย่างข้ามยุคสมัยและในทุกสถานการณ์ 

อัลกุรอาน โองการท่ี 4: 34 ในบริบทของการตีความจาก
อัลกุรอานจากโองการอ่ืนๆ 

อิสลามเป็นศาสนาท่ียกระดับมาตรฐานสูงสุดด้านศีลธรรมและ
จริยธรรมอยู่เสมอเม่ือเอ่ยถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ การจะทำาความเข้าใจ
โองการท่ี 4: 34 เราต้องเข้าใจความสำาคัญของสถาบันครอบครัวในอิสลาม
จากอัลกุรอาน ซ่ึงเช่ือมโยงท้ังความสัมพันธ์ในระดับปัจเจกบุคคลและระดับ
สังคมโดยส่วนรวม ดังน้ัน เราจึงต้องพิจารณาว่า พระผู้เป็นเจ้ากล่าวถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา ไว้ว่าอย่างไร 

อิสลามต้องการปกป้องและยกระดับคุณค่าของสถาบันครอบครัว 
พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกถึงความสำาคัญ 
ของครอบครัว และคู่สมรส เช่น 

“และจากทุก ๆ ส่ิงน้ัน เราได้สร้าง (มัน) ข้ึนเป็นคู่ ๆ เพ่ือพวกเจ้า
จะได้ใคร่ครวญ” (อัลกุรอาน 51: 49)



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ104

อัลกุรอาน พรรณนาถึงมนุษย์ว่ากำาเนิดมาจากวิญญาณหน่ึงเดียวกัน 
จากการสรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้า แล้วให้เป็นผู้ชายและผู้หญิง

“พระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าจากชีวิตหน่ึง แล้วจากชีวิตน้ันทรงทำาให้
เป็นของคู่ครองของมัน” (อัลกุรอาน 39: 6)

“มนุษยชาติท้ังหลาย ! จงยำาเกรงพระเจ้าของ
พวกเจ้าท่ีได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหน่ึง 
และได้ทรงบังเกิดจากชีวิตน้ันซ่ึงคู่ครองของเขา 
และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากท้ังสองน้ัน 
ซ่ึงบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย 
และจงยำาเกรงอัลลอฮฺท่ีพวกเจ้าต่างขอกัน 
ด้วยพระองค์ และพึงรักษาเครือญาติ แท้จริง
อัลลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ”

(อัลกุรอาน 4: 1)
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เม่ือพระผู้เป็นเจ้าได้สร้างชายและหญิงจากวิญญาณหน่ึงเดียวกัน
แล้ว ท้ังสองจึงต้องแบ่งปันความรัก ความเมตตา ความสุภาพอ่อนโยน เคารพ 
และให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ดังในอัลกุรอาน กล่าวว่า

30: 21

“และหน่ึงจากสัญญาณท้ังหลายของพระองค์คือ 
ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า 
เพ่ือพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และ ทรงมี 
ความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า 
แท้จริงในการน้ี แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณ 
แก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” 

(อัลกุรอาน 30: 21)
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ในท่ีน่ี พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวถึงสามีและภรรยาในฐานะท่ีเป็น
เหมือนบ้านท่ีต่างต้องให้ความสุขกันและกัน พระผู้เป็นเจ้าจึงบ่งบอกให้สามี 
และภรรยาต้องมีสิทธิและภาระหน้าท่ีท่ีเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในเร่ือง
พฤติกรรมต่อกันและกัน เพ่ือให้บ้านเกิดความสงบสุข ความรัก ความเอ้ือ 
อาทรต่อกัน จึงเป็นเง่ือนไขสำาคัญของชีวิตการแต่งงาน ซ่ึงอัลกุรอาน 
ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ในการแต่งงานว่า

“นางท้ังหลายน้ัน คือ เคร่ืองนุ่งห่ม (อาภรณ์) 
ของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็คือเคร่ืองนุ่งห่ม (อาภรณ์) 
ของพวกนาง” 

(อัลกุรอาน 2: 187) 

เคร่ืองนุ่งห่มจึงเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้อง รักษาเกียรติและให้
ความสวยงามแก่ผู้สวมใส่ ดังน้ัน สามีและภรรยาจึงต้องปฏิบัติต่อกันและกัน
ตามแนวทางของอัลกุรอาน 

ในโองการแรกของบทว่าด้วย “ผู้หญิง” พระผู้เป็นเจ้าได้เรียกร้อง
ให้มนุษย์
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2 : 231

“และพวกเจ้าจงอย่ายับย้ังพวกนางไว้โดยมุ่ง 
ก่อความเดือดร้อน เพ่ือพวกเจ้าจะได้ข่มเหงรังแก 
และผู้ใดกระทำาเช่นน้ัน แน่นอนเขาก็ข่มเหงตนเอง” 

(อัลกุรอาน  4: 34)

“และจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดี หากพวกเจ้า 
เกลียดพวกนาง ก็อาจเป็นไปได้ว่า การท่ีพวก
เจ้าเกลียดส่ิงหน่ึงขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงให้มี 
ในส่ิงน้ัน ซ่ึงความดีอันมากมาย” 

(อัลกุรอาน 4: 19)
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จะเห็นได้ว่าอิสลามได้ให้หลักการเชิงบวกต่อผู้หญิงมากมาย 
ในอัลกุรอาน ดังน้ัน มุมมองแบบอนุรักษ์นิยมท่ีหยิบยกโองการมาเพ่ือสนับสนุน
การทำาร้ายผู้หญิงน้ัน ต้องตระหนักให้มากถึงคำาพูดของท่านนบีมุฮัมมัด 
(ซ.ล.) ท่ีได้กล่าวถึงเป้าหมายของอิสลามว่า 

“ฉันถูกส่งมาเพ่ือเป็นตัวแบบของผู้มีศีลธรรม 
อันสมบูรณ์แบบ” ด้วยเหตุน้ี พระผู้เป็นเจ้าจึงกล่าวไว้ 
ในอัลกุรอาน โองการ 2: 237 ว่า “และพวกเจ้าอย่าลืม 
การทำาคุณ (ความเมตตา) ในระหว่างพวกเจ้า”

2)	ประเด็นทางภาษาของคำาว่า	“ฎ่อร่อบะ”
จากโองการ 4: 34 ท่ีใช้อ้างในการตีภรรยาน้ัน มาจากการแปลภาษา 

จากรากศัพท์ “ฎ่อร่อบะ” แปลว่า “ตี” ในขณะท่ีคำาๆ น้ี มีการใช้ใน 
อัลกุรอาน ถึง 58 คร้ัง ในหลากหลายรูปแบบ และต่างมีความหมาย 
ตามบริบทท่ีแตกต่างกันไป เช่น บางคำากริยาอาจแปลได้ว่า “เคาะ” “ผสม” 
“แยก” “เคล่ือนย้าย” “บิน” “ออกไปเดินเล่น” “อพยพ” เป็นต้น

ในหลายๆ แห่ง คำากริยา “ฎ่อร่อบะ” เป็นคำาขยายคำาอ่ืนๆ ท่ีเป็น 
คำานามหรือสรรพนาม ท่ีเป็นกรรมของประโยค เช่น “ย่ืนข้อเสนอให้กับบางคน” 
“กางเต็นท์” เป็นต้น

การจะทำาความเข้าใจความหมาย “ฎ่อร่อบะ” ในโองการน้ีได้ดีท่ีสุด 
คือ การพิจารณาหาความหมายน้ีจากอัลกุรอาน ซ่ึงมีมากกว่า 50 แห่ง 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่า คำา ๆ น้ี ถูกใช้ในท่ีอ่ืนๆ ของอัลกุรอาน โดยไม่ได้หมายถึง 
การ “เฆ่ียนตี” แต่มีความหมายท่ีหลากหลาย (ดูในอัลกุรอาน 4: 34) 43:57; 
2:26; 13:17; 66:10; 2:61; 20:77; 3:156; 43: 58; 57:13; 24:31 เป็นต้น)
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3)	ประเด็นความสำาคัญของแบบอย่างโดยท่านนบีมุฮัมมัด	(ซ.ล.)
สุดท้าย หากเราพิจารณาโองการ 4: 34 จากพฤติกรรมของ 

ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) เพ่ือเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต ดังท่ีพระผู้เป็นเจ้า 
ได้กล่าวไว้ว่า

“ผู้ใดเช่ือฟังร่อซูล แน่นอนเขาก็เช่ือฟังอัลลอฮ์แล้ว” (อัลกุรอาน
4: 80) และพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า

“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ 
ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน 
และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซ่ึงโทษท้ังหลาย 
ของพวกท่าน และอัลลอฮ์น้ันเป็นผู้ทรงอภัยโทษ 
ผู้ทรงเมตตาเสมอ” 

(อัลกุรอาน 3: 31) 
ดังน้ัน การปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบี (ซ.ล.) จึงเป็นส่ิงสำาคัญ 

และจำาเป็นสำาหรับผู้ศรัทธามุสลิมทุกคน จะเห็นได้ว่า ท่านนบี (ซ.ล.) 
สอนให้เราต้องมีความรัก ความเมตตาต่อผู้หญิง และยังได้ห้ามการทำาร้าย 
ผู้หญิง ซ่ึงเราต้องสรุปได้แล้วว่า คำาว่า “ฎ่อร่อบะ” ไม่อาจแปลความหมาย
ได้ว่า เป็นการเฆ่ียนตีทำาร้าย

มีรายงานว่า หลังจากได้มีโองการท่ี 4: 34 เม่ืออัครสาวกบางท่าน
แปลว่าความหมายว่าสามารถเฆ่ียนตีภรรยาได้ และได้ทำาร้ายภรรยา ท่านนบี 
(ซ.ล.) ได้ห้ามพฤติกรรมดังกล่าว และได้กล่าวว่า
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“แท้ท่ีจริงแล้ว ได้มีผู้หญิงกลุ่มใหญ่ได้มารวมตัวกัน 
ท่ีบ้านของฉันน่ี และได้ตัดพ้อเก่ียวกับสามีของ 
พวกนาง จะหาคนดีไม่ได้เลยในหมู่พวกท่าน”

และท่านนบี (ซ.ล.) ได้สอนอัครสาวกว่า 

“จงให้อาหารแก่เธอเหมือนท่ีท่านกิน ให้เส้ือผ้า
เหมือนท่ีท่านสวมใส่ และจงอย่าเฆ่ียนตีหรือ  
ทำาร้ายพวกเธอ”

“ฉันขอเตือนท่านในเร่ืองให้ทำาดีต่อผู้หญิง พวกเธอ
คือสหายและผู้ช่วยเหลือท่านอย่างจริงจัง แท้จริง 
ท่านมีสิทธิเหนือผู้หญิง และผู้หญิงก็มีสิทธิเหนือ
ท่านเช่นกัน”

คำาสอนน้ีจึงแสดงให้เห็นถึงปรัชญาความศรัทธาในอิสลาม ดังท่ี 
ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า

“ไม่มีการทำาร้ายและแก้แค้นกันและกันในศาสนา” 

และท่านนบี (ซ.ล.) ยังได้กล่าวอีกว่า
“จงเกรงกลัวอัลลอฮ์ ในการให้ความเคารพให้เกียรติ 
ต่อผู้หญิง เพราะแท้ท่ีจริงแล้วพวกเธอคือหุ้นส่วน 
และผู้ให้การช่วยเหลือพวกท่าน และแท้จริงพวกเธอ 
มีสิทธิเหนือท่าน และท่านก็มีสิทธิเหนือเธอ”

ท้ายท่ีสุด ท่านนบี (ซ.ล.) จึงกล่าวว่า 
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“ผู้ท่ีดีท่ีสุดในหมู่พวกท่าน คือ ผู้ท่ีกระทำาดีท่ีสุด 
ต่อครอบครัว และฉันคือผู้ท่ีดีท่ีสุดในหมู่พวกท่าน 
ท่ีทำาดีต่อครอบครัว”

ท่านนบีได้ห้ามการเฆ่ียนตีผู้หญิง โดยเปรียบไว้ว่า “จงอย่าทุบตีบ่าว 
(ผู้หญิง) ของพระผู้เป็นเจ้า”  “จงอย่าเฆ่ียนตีภรรยาของท่านเย่ียงทาส”
และ “ท่านไม่ละอายใจบ้างหรือในการเฆ่ียนตีภรรยาเย่ียงทาส โดยท่าน
เฆ่ียนตีเธอในตอนกลางวัน และก็มีเพศสัมพันธ์กับเธอในตอนกลางคืน”

และคำาสอนโดยท่ัวๆ ไปท่ีท่านนบี (ซ.ล.) สอนไว้ คือ 

“จงตอบรับเม่ือมีคนเรียก/เชิญ จงอย่าปฏิเสธ
ของรางวัล (ท่ีมีคนมอบให้เป็นน้ำาใจ) และจงอย่า
ทำาร้าย/ตีไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือคนท่ัวไปก็ตาม”

ท่านหญิงอาอิยชะฮ์ ได้กล่าวถึงท่านนบี (ซ.ล.) ไว้ว่า “ท่านนบี (ซ.ล.) 
ไม่เคยเฆ่ียนตีภรรยาหรือบ่าวรับใช้ของท่านเลย”

ดังน้ัน จากหลักฐานและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนถึงแง่มุม 
เชิงบวกในคำาสอนของศาสนาอิสลาม ท่ีมีเป้าหมายในการสถาปนาสันติสุข 
ความรัก ความยุติธรรม ความเท่าเทียมและความม่ันคงให้เกิดข้ึนในสังคม 
ความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะการทำาร้ายเด็กและผู้หญิงจึงเป็นส่ิงท่ี 
ไม่อาจยอมรับจากแง่มุมคำาสอนของศาสนาอิสลามท้ังจากการพิจารณาตัวบท
ในอัลกุรอาน และแบบอย่างจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.)
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ภาคผนวก
(ก) สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

จากผลการสำารวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
พบว่าจังหวัดยะลามีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมากท่ีสุด โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

1. จังหวัดยะลา มีครอบครัวท่ีไม่อบอุ่นมากท่ีสุด รวมท้ัง 
ในครอบครัวมีบุคคลท่ีมีอารมณ์รุนแรงหรือชอบใช้กำาลังมากท่ีสุด และ 
ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ท่ีเคยถูกกระทำาความรุนแรง (ทางร่างกาย 
จิตใจ และทางเพศ) มากท่ีสุด ทำานองเดียวกันมีการกระทำาความรุนแรง
ต่อกันโดยบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด และมีผู้ท่ีไม่เคยคิดหรือไม่เคยทำา 
เพ่ือการป้องกันแก้ไขการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวมากท่ีสุด 
เช่นเดียวกัน

2. ในจังหวัดยะลา มีผู้ท่ีไม่คิดแก้ไขปัญหาถ้ามีความรุนแรง 
ในครอบครัวมากท่ีสุด และมีผู้ท่ีไม่ทราบ/ไม่เคยได้ยินว่ามีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ช่วยคุ้มครอง 
สิทธิผู้ถูกกระทำา ช่วยบำาบัด ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้กระทำาไม่ให้กลับมา 
กระทำาซ้ำา และรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว มากท่ีสุดใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

3. ด้านความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน พบว่า ในรอบ 
1 ปีท่ีผ่านมา จังหวัดยะลามีผู้ท่ีเคยพบเห็น/ทราบการกระทำาความรุนแรง 
ในครอบครัว (ทางร่างกาย/จิตใจ/เพศ) ของคนในชุมชนมากท่ีสุด
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4. ด้านความรุนแรงในท่ีสาธารณะ/ชุมชน จังหวัดยะลา มีคน 
ในชุมชนเคยถูกกระทำาความรุนแรงจากบุคคลอ่ืนท่ีรู้จักกัน เช่น ญาติ 
แฟน ก๊ิก เพ่ือน เพ่ือนบ้าน หรือคนในชุมชน เป็นต้น มากท่ีสุด รวมท้ังคน 
ในชุมชนเคยถูกกระทำาความรุนแรงจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่รู้จักกัน เช่น คนร้าย/
คนแปลกหน้า จากปัญหาความขัดแย้ง/การเมือง/ปล้น/จ้ี/อาชญากรรม 
เป็นต้น มากท่ีสุด

5. ด้านความรุนแรงในสถานท่ีทำางาน โดยในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
จังหวัดยะลามีผู้ท่ีเคยถูกกระทำาหรือพบเห็นการกระทำาความรุนแรง 
ในสถานท่ีทำางานมากท่ีสุด รวมท้ัง ถ้ามีความรุนแรงเกิดข้ึนในสถานท่ี 
ทำางาน กลุ่มตัวอย่างไม่คิดจะทำาอะไรเพ่ือแก้ไขปัญหา

ท้ังน้ี ในภาพรวม จังหวัดยะลามีผู้ท่ีมีความเครียด/วิตกกังวล 
จากการเกิดความรุนแรงด้านต่างๆ โดยมากท่ีสุด คือ ความรุนแรง 
ในชุมชนโดยบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่รู้จักกัน เช่น คนร้าย/คนแปลกหน้า จากปัญหา 
ความขัดแย้ง/การเมือง/ปล้น/จ้ี/อาชญากรรม เป็นต้น โดยมีความเครียด 
มากกว่าอีก 2 จังหวัด (ปัตตานีและนราธิวาส)

แหล่งข้อมูล	:	 รายงานผลการสำารวจสถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวม
76 จังหวัด ปี 2556 

 โดย ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม สำานัก
มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์
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(ข) ตัวอย่างของคำาพูดท่ีเป็นหลักการเชิงบวกเก่ียวกับ 
ผู้หญิง

 1) “ไม่มีประชาชาติใดท่ีจะสามารถก้าวสู่ความรุ่งเรืองได้ เว้นเสียแต่ว่า 
ผู้หญิงในประชาชาติน้ันๆ จะยืนอยู่เคียงข้างไปกับผู้ชาย”

(มุฮัมหมัด จินนะฮ์ – ผู้ก่อต้ังประเทศปากีสถาน)

 2) “และจากทุก ๆ ส่ิงน้ัน เราได้สร้าง (มัน) ข้ึนเป็นคู่ ๆ เพ่ือพวกเจ้า 
จะได้ใคร่ครวญ”

(อัลกุรอาน 51: 49)

 3) “และบรรดาผู้ศรัทธาชาย และบรรดาผู้ศรัทธาหญิงน้ัน บางส่วน 
ของพวกเขาต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน ซ่ึงพวกเขาจะใช้ให้ปฏิบัติ
ในส่ิงท่ีชอบและห้ามปรามในส่ิงท่ีไม่ชอบ” 

(อัลกุรอาน 9: 71)

 4) “เฉพาะชายท่ีมีเกียรติท่ีจะปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างให้เกียรติ ส่วนชาย 
ผู้ไร้เกียรติเท่าน้ันท่ีจะดูถูกและไม่ให้เกียรติต่อผู้หญิง”

(อัล-ฮะดิษ รายงานโดย อิบนิ อะซะกัร)

 5) “ใครก็ตามท่ีมีลูกผู้หญิงและเขาไม่ได้ฝังเธอท้ังเป็น ไม่ได้ดูถูกเธอ 
และไม่ได้เลือกรักลูกชายมากกว่าลูกผู้หญิง บุคคลน้ันจะได้เข้าสู่สวรรค์
ของอัลลอฮ์ 

(ซ.บ.)” (อัล-ฮะดิษ รายงานโดย อัล-ฮะกีม และ อัล-นัยซาบุรี)



คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 115

 6) “แท้จริงข้าจะไม่ให้สูญเสียซ่ึงงานของผู้ทำางานคนหน่ึงคนใดในหมู่ 
พวกเจ้า ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม โดยท่ีบางส่วนของพวกเจ้า
น้ันมาจากอีกบางส่วน” 

(อัลกุรอาน 3: 195) 

 7) “แท้จริง ผู้หญิง คือ คู่แฝดของผู้ชาย”  
(อัล-ฮะดิษ รายงานโดย อะบูดาวูด และติรมีซีย์)

 8) “ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยท่ีเขา
เป็นผู้ศรัทธา ดังน้ัน เราจะให้เขาดำารงชีวิตท่ีดี และแน่นอนเราจะ
ตอบแทนพวกเขาซ่ึงรางวัลของพวกเขา ท่ีดีย่ิงกว่าท่ีพวกเขาได้เคย
กระทำาไว้” 

(อัลกุรอาน 16: 97)

 9) “ผู้มีศรัทธาท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด คือ ผู้ท่ีมีมารยาทท่ีดีท่ีสุด และผู้ท่ีทีมารยาท
ท่ีสุดในหมู่พวกท่าน คือ ผู้ท่ีปฏิบัติดีท่ีสุดต่อผู้หญิง” 

(อัล-ฮะดิษ รายงานโดย ติรมีซีย์) 

 10) “มนุษย์ทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกัน (ท่านเปรียบเทียบความเท่าเทียม 
ดังกล่าวด่ังก้านของหวี) คนอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนท่ีไม่ใช่อาหรับ 
คนผิวขาวไม่ได้ดีกว่าคนผิวดำา และผู้ชายไม่ได้ดีกว่าผู้หญิง ผู้ท่ีเป็น 
ท่ีช่ืนชอบ ณ ท่ีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) น้ันได้แก่ผู้ท่ีเกรงกลัวพระองค์ 
และประกอบในคุณความดี”

(อัล-ฮะดิษ) 

 11) “ทุกส่ิงบนโลกน้ีล้วนเป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้า และของขวัญท่ีมี
คุณค่ามากท่ีสุดบนโลกน้ี ได้แก่ สตรีท่ีดี” 

(อัล-ฮะดิษ) 
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 12) “จงยำาเกรงต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในเร่ืองเก่ียวกับผู้หญิง แท้ท่ีจริงแล้ว 
พวกท่านแต่งงานกับพวกเธอด้วยความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า 
และร่างกายของพวกเธอเป็นท่ีชอบด้วยคำาพูดแห่งพระผู้เป็นเจ้า 
ดังน้ัน พวกท่านจึงมีสิทธิเหนือตัวนาง และพวกนางก็มีสิทธิเหนือตัว
พวกท่านเช่นเดียวกัน” 

[ในเทศนาอำาลาของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.)]

 13) “สิทธิของผู้หญิงน้ันศักด์ิสิทธิ และสิทธิน้ันจะต้องได้รับการปกปักษ์
รักษา”

[ในเทศนาอำาลาของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.)]

 14) “นางท้ังหลายน้ันคือ อาภรณ์ของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็คืออาภรณ์ 
ของพวกนาง”

(อัลกุรอาน 2: 187)
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(ค) ตัวอย่างความ เ ป็นนักต่อ สู้ของผู้หญิงมุสลิม ใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง

หมอ ฮาวา อับดี ชาวโซมาเลีย
นักต่อสู้กับปัญหาความยากจน ฆาตกรรม

การข่มขืน ปัญหาสุขภาพ

ประเทศโซมาเลียต้องประสบกับสภาวะสงครามภายในชาติเดียวกัน
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1983 ท่ีชนเผ่าต่างๆ มากมายต่างเข่นฆ่ากันและกัน จนกลายเป็น 
สงครามกลางเมือง จนกระท่ัง ในปี ค.ศ. 2010 หมอ ฮาวา อับดี ได้เข้ามา
มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวโซมาเลีย 
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หมอ ฮาวา อับดี เกิดครอบครัวช้ันนำากลุ่มเล็กๆ ในเมืองโมกาดิชู 
ประเทศโซมาเลีย ในปี ค.ศ. 1947  เธอกำาพร้าแม่ต้ังแต่อายุ 12 ขวบ และ
คุณพ่อเธอพยายามให้การศึกษาจนเธอได้รับทุนเรียนแพทย์และเม่ือสำาเร็จ 
ก็กลับมารับใช้ผู้คนในชนบท เธอได้กลายผู้หญิงท่ีเป็นแพทย์เพียงคนเดียว 
ของประเทศ ซ่ึงผู้หญิงไม่เคยถูกมองเห็นหรือได้ยิน หลังจากเกิดสงคราม 
กลางเมืองในโซมาเลีย หมอ ฮาวา อับดี เลือกท่ีจะอยู่เผชิญกับภาวะ 
สงคราม โดยใช้เงินท้ังหมดของครอบครัวเธอเพ่ือสร้างโรงพยาบาลขนาด 
400 เตียง คนไข้ของเธอส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก เธอได้กล่าวว่า 
“ฉันได้ทำางานในท่ามกลางสถานการณ์ท่ียากลำาบากและเต็มไปด้วย 
อันตรายมากๆ แต่เม่ือมองไปท่ีสายตาผู้คนท้ังหลายท่ีต้องการฉัน ฉันจึง 
เลือกท่ีจะอยู่เพ่ือให้การช่วยเหลือพวกเขา เพราะฉันสามารถท่ีจะทำาอะไร 
บางอย่างเพ่ือพวกเขาได้”

อย่างไรก็ตาม การรักษาคนไข้ก็ไม่ได้ทำาให้พวกเขาปลอดภัยจาก
สงคราม ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1990  หมอ ฮาวา อับดี จึงได้เปิดฟาร์มของ
ครอบครัวเธอ สำาหรับเป็นท่ีพักพิงของคนท่ีหนีภัยสงคราม มีคนจำานวน 
นับพันได้เข้ามาสร้างหอพักช่ัวคราวในฟาร์ม และต่อมาชุมชนของเธอก็ 
กลายเป็นแหล่งพักพิงของคนหนีภัยสงคราม จำานวนมากกว่า 90,000 คน 
และต่อมาจึงได้มีการขยายอาคารเพ่ือสร้างเป็นโรงเรียนให้การศึกษา 
แก่เด็กจำานวน 800 คน รวมท้ังห้องเรียนสำาหรับการศึกษาผู้ใหญ่เก่ียวกับ 
การทำาอาหาร เพาะปลูก เย็บปักถักร้อย และการประมง 

วันหน่ึง ในปี ค.ศ. 2010 หมอ ฮาวา อับดี ต่ืนข้ึนเน่ืองจาก
สงครามการต่อสู้นอกหน้าต่าง กระสุนปืนยิงเข้ามาในกำาแพงบ้าน โดยมี 
กลุ่มนักรบมุสลิมมากกว่า 750 คน รายล้อมอยู่นอกบ้านของเธอ 
และพยายามเข้าร้ือค้นโรงพยาบาล ขณะน้ันไม่มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี 
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จะมาให้ความช่วยเหลือได้ เธอยังคงจำาได้ถึงการท่ีมีชายคนหน่ึงตะโกน 
ใส่เธอว่า

“ทำาไมเธอถึงมาทำาโรงพยาบาล เธอแก่แล้วและ
เธอก็เป็นผู้หญิง”

หมอ ฮาวา อับดี หญิงแก่วัย 64 สูงเพียง 155 ซม. จึงยืนกล่าว
อย่างหนักแน่นว่า

“ใช่ เธอยังหนุ่ม และเธอเป็นผู้ชาย แต่เธอได้ทำา 
อะไรให้กับสังคมของเธอบ้าง ? ฉันจะไม่ไปจาก 
โรงพยาบาลของฉัน หากฉันตาย ฉันจะตาย 
พร้อมกับประชาชนของฉันและด้วยเกียรติศักด์ิศรี
ของฉัน”

ในขณะที่เกิดจลาจลอย่างหนักบริเวณอ่าว ได้มี 2 เหตุการณ์ 
เกิดขึ้นในโซมาเลียซึ่งไม่ค่อยมีใครได้รู้ เห็น คือ มีสตรีมุสลิมผู้ เป็น 
ชาวอพยพต่างยืนหยัดเคียงข้างหมอ ฮาวา อับดี และหัวหน้าชนเผ่า 
ที่ต่อสู้กันมานานกว่า 25 ปี ได้ตกลงร่วมกันที่จะปกป้องหมอ ฮาวา อับดี 
และในที่สุด ด้วยความละอายต่อการประท้วงของผู้หญิง ตลอดจนการ
ปกป้องจากนักรบของชนเผ่าต่างๆ ทำาให้พวกนักรบหัวรุนแรงยอมถอย 
กลับไป จนในที่สุดคุณหมอ ฮาวา อับดี เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
และชาวโซมาเลียต่างสรุปประเด็นผู้หญิงกับสงครามว่า “เราไม่เพียงแต่
จะเป็นเหยื่อที่สิ้นหวังของสงครามกลางเมืองแต่เรายังเป็นผู้นำา เราเป็น 
ผู้สร้างสันติภาพ เรามีความหวังต่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป... เราสามารถ
ที่จะทำาได้ทุกสิ่ง” 

ในท่ีสุด ประชาชนต่างเรียกร้องให้หมอ ฮาวา อับดี เป็นนายก
เทศมนตรีหญิงคนแรกของเมือง
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2.	ความเป็นมาและอำานาจหน้าที่ของ
	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.	การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 และพนักงานเจ้าหน้าที่	เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
	 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.	วิธีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
 กระบวนการตรวจสอบ

5.	แบบสอบข้อเท็จจริงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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รูปทรงดอกบัว
คือ ความมีคุณธรรม ความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์
  อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม 
คือ  การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม  

เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำาคัญ  
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ 
คือ  การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ท้ังในระดับประเทศ
  และระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักด์ิศรี
  ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ 
  ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 

สีน้ำาเงิน 
คือ  สีของความเช่ือม่ันของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 
คือ  ความมุ่งม่ัน อดทนในการทำางานเพ่ือประชาชน
คือ  ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่น
  จากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญท่ีจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 256 และมาตรา 257 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหนึง่ 
และกรรมการอื่นอีกหกคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคำาแนะนำา 
ของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์ มีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี และ
ดำารงตำาแหน่งได้วาระเดียว 

อำานาจหน้าท่ี
 1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการ
การแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระทำาหรือละเลยการกระทำา 
ดังกล่าว เพ่ือดำาเนินการในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามท่ีเสนอ 
ให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือดำาเนินการต่อไป
 2. เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณี 
ท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ 
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สิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
 3. เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็น
ชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาส่ัง หรือการกระทำาอ่ืนใดในทางปกครอง
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
 4. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เม่ือได้รับการร้องขอ 
จากผู้เสียหายและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
 5. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ 
ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 6. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศ
 7. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชน
 8. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ 
องค์การเอกชน และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน
 9. จัดทำารายงานประจำาปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ 
มนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อรัฐสภา
 10. ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอ 
ต่อรัฐสภา
 11. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีทีประเทศไทย 
จะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 12. อำานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
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การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพนักงานเจ้าหน้าท่ี

เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชายแดนภาคใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตามภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อาศัยอำานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ประกอบพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (9) และมาตรา 26 วรรคสาม และมติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ชายแดนภาคใต้	ตามคำาส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี 73/2552 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2552 โดยให้มีอำานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ประสานงานเพ่ืออำานวยความยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชน 
ประสานงานเครือข่ายและสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา รวมท้ังมี 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายเพ่ือคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
 1. ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายนิรันดร์   พิทักษ์วัชระ รองประธานอนุกรรมการ คนท่ี 1
 3. นายไพบูลย์   วราหะไพฑูรย์ รองประธานอนุกรรมการ คนท่ี 2
 4. นายสมชาย   หอมลออ อนุกรรมการ
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 5. นายมูฮำาหมัด   ซากีเจ๊ะหะ อนุกรรมการ
 6. นายโชคชัย   วงษ์ตานี อนุกรรมการ
 7. นางอังคณา   นีละไพจิตร อนุกรรมการ
 8. นายอับดุลอซีซ   ตาเดอินทร์ อนุกรรมการ
 9. นางสาวพรเพ็ญ   คงขจรเกียรติ อนุกรรมการ
 10. นายสิทธิพงษ์   จันทรวิโรจน์ อนุกรรมการ
 11. นายปิยะ   กิจถาวร อนุกรรมการ
 12. นางสาวพุทธณี   กางก้ัน อนุกรรมการ
 13. นายประสิทธ์ิ เมฆสุวรรณ อนุกรรมการ
 14. นายประนูญ   สุวรรณภักดี อนุกรรมการและเลขานุการ

ในการน้ี ได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ	เพ่ือให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำา ตลอดจน
ดำาเนินการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 1. ดร. ชัยวัฒน์   สถาอานันท์
 2. ดร. ศรีสมภพ   จิตร์ภิรมย์ศรี
 3. นายอนันต์ชัย   ไทยประทาน
 4. นางสาวชิดชนก   ราฮิมมูลา  
 5. นางสาวอลิสา   หะสาเมาะ
 6. นายสงวน   อินทร์รักษ์  
 7. นางโซรยา   จามจุรี
 8. นางปาตีเมาะ   เปาะอีแตดาโอะ
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ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น “คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์	
ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 และปรับเปล่ียน
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ตามคำาส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ท่ี 64/2554 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 คำาส่ังคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี 53/2555 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555 คำาส่ัง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี 40/2556 ลงวันท่ี 27 กันยายน 
2556 และคำาส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี 29/2557 ลงวันท่ี 
29 กันยายน 2557 โดยนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ทำาหน้าท่ีรองประธาน
อนุกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำาหน้าท่ี
กรรมการและเลขานุการฯ

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
และพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ต่อมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติในการประชุม
คร้ังท่ี 16/2553 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2553 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจชายแดนภาคใต้	จังหวัดยะลา	ปัตตานีและนราธิวาส เพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ในพ้ืนท่ี มีวาระ 6 เดือน ซ่ึงต่อมาได้ 
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ 
ในการรับเร่ืองร้องเรียนกรณีท่ีมีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ช่วยเหลือ 
ในการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับการกระทำา
หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามท่ีมีผู้ร้องเรียน 
หรือปรากฏเหตุการณ์ข้ึนเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ หรืองานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามคำาส่ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ท่ี 9/2558 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558
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 ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¡ÓË¹´

• ·Ò§¨´ËÁÒÂ
• ·Ò§â·ÃÈÑ¾·�
• ´ŒÇÂµ¹àÍ§ ³ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
• ·Ò§â·ÃÊÒÃ
• Ê‹§¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Ò§Ê×èÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 
 (E-mail) ËÃ×ÍÊ×èÍÍ×è¹æ

• ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒÃŒÍ§àÃÕÂ¹ËÃ×Í
 ¼ÙŒ·Ó¡ÒÃá·¹
 ·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í¡ÅÑºä´Œ
• ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ ºØ¤¤ÅËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹
 ·Õèà»š¹¼ÙŒÅÐàÁÔ´
• ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¡ÃÐ·ÓËÃ×Í
 àËµØ¡ÒÃ³�·ÕèÁÕ¡ÒÃÅÐàÁÔ´

¼ÙŒÃŒÍ§ ä´Œá¡‹
• ¼ÙŒ¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ ËÃ×Í¼ÙŒá·¹
• ¼ÙŒ¾ºàËç¹¡ÒÃÅÐàÁÔ´

Ê¶Ò¹·ÕèµÔ´µ‹Í
ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ
80 ¾ÃÃÉÒ  5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2550 
ÍÒ¤ÒÃÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÀÑ¡´Õ
ªÑé¹ 6 áÅÐ 7
¶¹¹á¨Œ§ÇÑ²¹Ð à¢µËÅÑ¡ÊÕè 
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10210
â·ÃÈÑ¾·� 0 2141 3800
 0 2141 3900
â·ÃÊÒÃ 0 2141 9575
ÊÒÂ´‹Ç¹  1377
E-mail : help@nhrc.or.th
Homepage : www.nhrc.or.th

¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹àÁ×èÍ¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹

ÃŒÍ§
àÃÕÂ¹
ÁÒÂÑ§

ÃŒÍ§
àÃÕÂ¹
â´Â

ÃŒÍ§
àÃÕÂ¹
â´Â
ÃÐºØ
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• ·Ò§â·ÃÊÒÃ
• Ê‹§¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Ò§Ê×èÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 
 (E-mail) ËÃ×ÍÊ×èÍÍ×è¹æ

• ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒÃŒÍ§àÃÕÂ¹ËÃ×Í
 ¼ÙŒ·Ó¡ÒÃá·¹
 ·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í¡ÅÑºä´Œ
• ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ ºØ¤¤ÅËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹
 ·Õèà»š¹¼ÙŒÅÐàÁÔ´
• ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¡ÃÐ·ÓËÃ×Í
 àËµØ¡ÒÃ³�·ÕèÁÕ¡ÒÃÅÐàÁÔ´

¼ÙŒÃŒÍ§ ä´Œá¡‹
• ¼ÙŒ¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ ËÃ×Í¼ÙŒá·¹
• ¼ÙŒ¾ºàËç¹¡ÒÃÅÐàÁÔ´
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ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ
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ÍÒ¤ÒÃÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÀÑ¡´Õ
ªÑé¹ 6 áÅÐ 7
¶¹¹á¨Œ§ÇÑ²¹Ð à¢µËÅÑ¡ÊÕè 
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10210
â·ÃÈÑ¾·� 0 2141 3800
 0 2141 3900
â·ÃÊÒÃ 0 2141 9575
ÊÒÂ´‹Ç¹  1377
E-mail : help@nhrc.or.th
Homepage : www.nhrc.or.th

¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹àÁ×èÍ¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
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Í§¤�¡Ãà¤Ã×Í¢‹ÒÂ´ŒÒ¹ÊÔ·¸Ô
Á¹ØÉÂª¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ

¡ÓË¹´Ê‹§àÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹
ãËŒ¾Ô¨ÒÃ³Ò

Ê‹§àÃ×èÍ§ãËŒÍ§¤�¡Ã·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¾Ô¨ÒÃ³Ò
ËÒ¡äÁ‹´Óà¹Ô¹¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹ÃÑºàÃ×èÍ§ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÍÒ¨ÃÑºàÃ×èÍ§¡ÅÑºÁÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò 
ËÒ¡àÃ×èÍ§¹Ñé¹ÍÂÙ‹ã¹ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
äÁ‹ÁÕÁÙÅËÃ×ÍäÁ‹ÍÂÙ‹ã¹ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ á¨Œ§¼ÙŒÃŒÍ§áÅÐÍÒ¨á¨Œ§
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒá¡Œä¢

ÁÕÁÙÅáÅÐÍÂÙ‹ã¹ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂ
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ø¡½†ÒÂªÕéá¨§
áÅÐàÊ¹Í¾ÂÒ¹ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¶ŒÒäÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍµ¡Å§ ¹Ó¡ÅÑºÁÒ
µÃÇ¨ÊÍºãËÁ‹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
ÃÑºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹/
ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
¨Ò¡¼ÙŒÃŒÍ§àÃÕÂ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
áË‹§ªÒµÔËÂÔºÂ¡

¡Ã³ÕÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
¢Öé¹¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÇºÃÇÁº·àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº
àÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹à¾×èÍ
  1. ̈ Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
 »ÃÐ¨Ó»‚ 
  2. àÊ¹Íá¹Ð¹âÂºÒÂáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡®ËÁÒÂ
 µ‹ÍÃÑ°ºÒÅ ÃÑ°ÊÀÒ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ 
  3. ÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹  
 à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÃÙŒµ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹

ÁÕ¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹·ÕèÃÑºÃÍ§ËÃ×Í¤ØŒÁ¤ÃÍ§µÒÁ
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ ËÃ×ÍµÒÁ¡®ËÁÒÂä·ÂËÃ×ÍµÒÁ¾Ñ¹¸¡Ã³Õ
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºáÅÐàÊ¹ÍÁÒµÃ¡ÒÃ
á¡Œä¢»˜ÞËÒãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ËÃ×ÍºØ¤¤Å·ÕèÁÕË¹ŒÒ·Õè¹Óä»»¯ÔºÑµÔ
ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ ÃÇÁ·Ñé§á¨Œ§ãËŒ¼ÙŒÃŒÍ§·ÃÒº¼Å

ËÒ¡äÁ‹ÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´
ÃÒÂ§Ò¹¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕà¾×èÍÊÑè§¡ÒÃ

ËÒ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕäÁ‹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹µ‹ÍÃÑ°ÊÀÒ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹

´Óà¹Ô¹¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÕèÂ ã¹¡Ã³Õ·ÕèàËç¹Ç‹Òä¡Å‹à¡ÅÕèÂä´Œ
áÅÐ·ÓºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§ÃÐËÇ‹Ò§¤Ù‹¡Ã³Õ

¾Ô¨ÒÃ³Òàº×éÍ§µŒ¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

ËÃ×ÍãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍººÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§ ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ
¢Í§¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Í§¤�¡Ãà¤Ã×Í¢‹ÒÂ´ŒÒ¹ÊÔ·¸Ô
Á¹ØÉÂª¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ

¡ÓË¹´Ê‹§àÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹
ãËŒ¾Ô¨ÒÃ³Ò

Ê‹§àÃ×èÍ§ãËŒÍ§¤�¡Ã·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¾Ô¨ÒÃ³Ò
ËÒ¡äÁ‹´Óà¹Ô¹¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹ÃÑºàÃ×èÍ§ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÍÒ¨ÃÑºàÃ×èÍ§¡ÅÑºÁÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò 
ËÒ¡àÃ×èÍ§¹Ñé¹ÍÂÙ‹ã¹ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
äÁ‹ÁÕÁÙÅËÃ×ÍäÁ‹ÍÂÙ‹ã¹ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ á¨Œ§¼ÙŒÃŒÍ§áÅÐÍÒ¨á¨Œ§
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒá¡Œä¢

ÁÕÁÙÅáÅÐÍÂÙ‹ã¹ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂ
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ø¡½†ÒÂªÕéá¨§
áÅÐàÊ¹Í¾ÂÒ¹ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¶ŒÒäÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍµ¡Å§ ¹Ó¡ÅÑºÁÒ
µÃÇ¨ÊÍºãËÁ‹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
ÃÑºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹/
ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
¨Ò¡¼ÙŒÃŒÍ§àÃÕÂ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
áË‹§ªÒµÔËÂÔºÂ¡

¡Ã³ÕÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
¢Öé¹¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÇºÃÇÁº·àÃÕÂ¹ ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº
àÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹à¾×èÍ
  1. ̈ Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
 »ÃÐ¨Ó»‚ 
  2. àÊ¹Íá¹Ð¹âÂºÒÂáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡®ËÁÒÂ
 µ‹ÍÃÑ°ºÒÅ ÃÑ°ÊÀÒ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ 
  3. ÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹  
 à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÃÙŒµ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹

ÁÕ¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹·ÕèÃÑºÃÍ§ËÃ×Í¤ØŒÁ¤ÃÍ§µÒÁ
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ ËÃ×ÍµÒÁ¡®ËÁÒÂä·ÂËÃ×ÍµÒÁ¾Ñ¹¸¡Ã³Õ
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºáÅÐàÊ¹ÍÁÒµÃ¡ÒÃ
á¡Œä¢»˜ÞËÒãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ËÃ×ÍºØ¤¤Å·ÕèÁÕË¹ŒÒ·Õè¹Óä»»¯ÔºÑµÔ
ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ ÃÇÁ·Ñé§á¨Œ§ãËŒ¼ÙŒÃŒÍ§·ÃÒº¼Å

ËÒ¡äÁ‹ÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´
ÃÒÂ§Ò¹¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕà¾×èÍÊÑè§¡ÒÃ

ËÒ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕäÁ‹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹µ‹ÍÃÑ°ÊÀÒ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹

´Óà¹Ô¹¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÕèÂ ã¹¡Ã³Õ·ÕèàËç¹Ç‹Òä¡Å‹à¡ÅÕèÂä´Œ
áÅÐ·ÓºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§ÃÐËÇ‹Ò§¤Ù‹¡Ã³Õ

¾Ô¨ÒÃ³Òàº×éÍ§µŒ¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áË‹§ªÒµÔ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

ËÃ×ÍãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍººÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§ ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ
¢Í§¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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(ตัวอย่าง)
แบบสอบข้อเท็จจริงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์

ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำาจังหวัด______________

วันท่ี.......... เดือน....................... พ.ศ. ..................

เร่ือง................................................................................

ข้อ	1	ประวัติส่วนตัวผู้ร้อง	* มาร้องด้วยตนเอง * มาร้องแทน

ผู้ร้อง ช่ือ ..................................................................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................... อายุ ............. ปี

หมายเลขประจำาตัวประชาชน............................................................................. 

สัญชาติ .............................. เช้ือชาติ ............................

อยู่บ้านเลขท่ี ........................ หมู่ท่ี .......... ช่ือหมู่บ้าน .............................................. 

ถนน ................................................ ซอย .................................................................. 

ตำาบล/แขวง ................................................. อำาเภอ/เขต ......................................... 

จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 

โทรศัพท์ .............................................................................

กำานัน ช่ือ ............................................................ โทรศัพท์ ....................................
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ผู้ใหญ่บ้าน ช่ือ ............................................................ โทรศัพท์ ...............................

กรณีมาร้องแทนเพราะเหตุใด .............................................................................................

.......................................................................................................................

เก่ียวข้องกับผู้ถูกละเมิดหรือขอความช่วยเหลือ หรือผู้ถูกควบคุมตัว หรือ 

ผู้ต้องหา หรือจำาเลย ................................................................................................ 

ได้รับคำาแนะนำาจากใคร ..........................................................................................

ข้อ	 2	ประวัติส่วนตัวผู้ถูกละเมิดสิทธิฯ	 เช่น	 ผู้ขอความช่วยเหลือ	 ผู้ถูก

ควบคุมตัว	ผู้ต้องหา	จำาเลย

ช่ือ ..............................................................................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................... อายุ ............. ปี

หมายเลขประจำาตัวประชาชน ............................................................................. 

สัญชาติ .............................. เช้ือชาติ ............................

อยู่บ้านเลขท่ี .......................... หมู่ท่ี ............ ช่ือหมู่บ้าน ............................................ 

ถนน ................................................ ซอย .................................................................. 

ตำาบล/แขวง ................................................. อำาเภอ/เขต ......................................... 

จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 

โทรศัพท์ .............................................................................

การศึกษาสูงสุด .................................................................

สถาบัน ....................................................................................... พ.ศ. ...................

อาชีพ ...................................................................................................................... 

ช่ือท่ีทำางาน ......................................................... รายได้เดือนละ ................. บาท
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ข้อ	3	สถานภาพปัจจุบันครอบครัวของผู้ถูกละเมิดสิทธิฯ

บิดา ช่ือ .................................................................................... อายุ .............. ปี 

ประกอบอาชีพ ........................................................................................................

มารดา ช่ือ .......................................................................... อายุ .................... ปี 

ประกอบอาชีพ ........................................................................................................

สถานภาพ    * โสด   * สมรส

จดทะเบียนสมรส * ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 * หนังสือสำาคัญการสมรสของคณะกรรมการอิสลาม

  ประจำาจังหวัด................................................................

คู่สมรส ช่ือ ............................................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................... อายุ ............. ปี

การศึกษาของคู่สมรส ........................................................ 

สถาบัน ..................................................................................... พ.ศ. .....................

อาชีพของคู่สมรส .................................................................................................. 

ช่ือสถานท่ีทำางาน ................................................. รายได้เดือนละ ............... บาท

สมรสแล้วมีบุตร ................. คน   ชาย ................. คน   หญิง ................. คน

คนท่ี 1. ...................................................................................... อายุ .............. ปี

การศึกษา/อาชีพ ....................................................................................................

คนท่ี 2. ...................................................................................... อายุ .............. ปี

การศึกษา/อาชีพ ....................................................................................................

คนท่ี 3. ...................................................................................... อายุ .............. ปี

การศึกษา/อาชีพ ....................................................................................................
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คนท่ี 4 ...................................................................................... อายุ .............. ปี

การศึกษา/อาชีพ ....................................................................................................

บันทึกเพ่ิมเติมเก่ียวกับผู้ถูกละเมิดสิทธิฯ	 เช่น	 ผู้ขอความช่วยเหลือ	 ผู้ถูก

ควบคุมตัว	ผู้ต้องหา	จำาเลย	(ประวัติกิจกรรมทางสังคมและทางการเมือง)

................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...............................

ข้อ	5	เคยร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชน	หรือหน่วยงานของรัฐ

ผู้ร้อง หรือผู้ขอความช่วยเหลือ หรือผู้ถูกควบคุม หรือผู้ต้องหา หรือจำาเลย

เคยร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือไม่

 * ไม่เคย

 * เคย หน่วยงานใด

 1. ...............................................................................................................

 2. ...............................................................................................................

ผลการร้องขอความช่วยเหลือ................................................................................
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ข้อ	6	ข้อเท็จจริงเก่ียวเร่ืองท่ีร้องเรียน

 ข้าพเจ้า (ผู้ร้อง) ขอให้ถ้อยคำาตามข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองท่ีร้องเรียน 

ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 

ทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความท่ีกล่าวไม่เป็นความจริง ยกคำาร้อง 

ฉบับน้ีเสียก็ได้

 ลงช่ือ ...................................................... ผู้ร้อง

 (..................................................)

 ........./................./...........
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(กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน ซ่ึงลงช่ือรับรองสำาเนาถูกต้อง)

ความเห็นของผู้สอบข้อเท็จจริง

* เห็นควรรับเร่ืองน้ีไว้ดำาเนินการ  

* ไม่สมควรรับเร่ืองน้ีไว้ดำาเนินการ

บันทึกเพ่ิมเติมของผู้สอบข้อเท็จจริง

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 ลงช่ือ ...................................................... ผู้สอบข้อเท็จจริง

 (..................................................)

 ........./................./...........

ความเห็นของอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 ลงช่ือ ...................................................... ผู้ให้ความเห็น

 (..................................................)

 ........./................./...........
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